
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบการเงินระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
 
 
 



  

 
 

 
  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ สําหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34         
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 กลุ่มบริษทัฯ มีรายการบัญชีท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และมียอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนมาก รายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงิน
ตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อยา่งไรกต็ามขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปจากเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 

 

(นายเสถียร วงศส์นนัท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 87,224,807.22           81,173,746.96           63,140,756.42             57,439,285.83           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3, 6 122,351,542.63         87,194,522.36           67,368,220.84             69,723,562.76           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.4 -                             -                             116,600,000.00           100,500,000.00         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 105,690,549.78         101,375,697.42         63,306,015.36             51,992,529.29           
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3, 8 279,262,234.02         -                             -                               -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.3 44,554,288.08           5,575,572.29             1,635,835.11               1,276,725.40             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 639,083,421.73         275,319,539.03         312,050,827.73           280,932,103.28         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 9 32,750,000.00           32,750,000.00           29,750,000.00             29,750,000.00           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 -                             -                             347,769,296.81           168,024,746.81         
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 11 11,119,432.51           11,188,800.00           11,119,432.51             11,188,800.00           
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 12 139,168,685.82         139,263,662.19         -                               -                             
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 13 144,700,000.00         62,500,000.00           -                               -                             
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 28,589,717.54           29,327,637.98           12,552,312.61             10,944,239.76           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 13,607,537.32           13,063,844.07           5,563,953.46               5,324,149.34             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22 4,712,293.72             4,774,970.12             3,771,777.50               3,896,136.76             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4.3 5,720,462.83             5,105,923.29             279,090.89                  743,770.17                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 380,368,129.74         297,974,837.65         410,805,863.78           229,871,842.84         
รวมสินทรัพย์ 1,019,451,551.47      573,294,376.68         722,856,691.51           510,803,946.12         

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 20,283,440.86           5,202,318.83             20,000,000.00             4,176,083.97             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3, 17 125,252,967.42         104,928,898.67         82,741,094.80             85,282,840.70           
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 1,524,207.50             1,534,751.17             1,461,830.86               1,429,806.51             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 19 57,851,609.12           -                             57,851,609.12             -                             
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุด 8 36,504,374.38           -                             -                               -                             
เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 4.3 30,589,255.50           23,533,942.52           8,036,433.08               2,227,256.79             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,927,845.89             5,504,664.47             3,927,845.89               5,504,664.47             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4.3 2,139,024.26             2,230,213.92             2,085,250.08               2,194,345.89             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 278,072,724.93         142,934,789.58         176,104,063.83           100,814,998.33         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 1,373,505.59             1,540,335.82             1,373,505.59               1,531,280.10             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 125,810,000.00         -                             -                               -                             
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 70,889,700.00           43,368,000.00           -                               -                             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 7,741,148.50             6,977,986.00             5,915,175.00               5,365,323.00             
เงินประกนัผลงาน 1,891,287.81             1,723,847.47             -                               -                             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22 12,172,095.07           5,235,357.74             -                               -                             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 219,877,736.97         58,845,527.03           7,288,680.59               6,896,603.10             
รวมหนีสิ้น 497,950,461.90         201,780,316.61         183,392,744.42           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         

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 24
หุน้สามญั 1,915,410,578 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 191,541,057.80         191,541,057.80           
หุน้สามญั 1,695,980,676 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 169,598,067.60         169,598,067.60         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24 259,831,517.81         142,273,285.93         259,831,517.81           142,273,285.93         
กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 8,946,451.53             8,145,278.78             8,946,451.53               8,145,278.78             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 59,308,629.89           49,497,401.44           79,144,919.95             83,075,712.38           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,828,060.05             1,969,644.51             -                               -                             
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 521,455,717.08         371,483,678.26         539,463,947.09           403,092,344.69         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 45,372.49                  30,381.81                  -                               -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 521,501,089.57         371,514,060.07         539,463,947.09           403,092,344.69         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,019,451,551.47      573,294,376.68         722,856,691.51           510,803,946.12         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
4.2, 29

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 132,301,653.79  134,236,050.95 104,093,765.20    111,223,575.50 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (92,812,935.43)  (91,002,597.29) (70,007,666.49)    (73,110,430.82) 
กําไรขั้นต้น 39,488,718.36    43,233,453.66   34,086,098.71      38,113,144.68   
รายไดอ่ื้น 1,982,639.14      2,082,262.00    832,351.34           2,508,570.57    
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 16,417,768.50    25,137,204.01   -                      -                    

ค่าใชจ่้ายในการขาย (14,268,761.19)  (14,748,965.00) (8,802,721.30)      (9,688,116.16)   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,752,164.21)  (20,598,087.72) (15,622,752.21)    (14,696,282.14) 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,328,409.59)    (319,328.52)      (1,011,627.02)      (1,524,495.31)   
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 19,539,791.01    34,786,538.43   9,481,349.52        14,712,821.64   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,150,769.55)    (7,991,380.37)   (1,951,654.12)      (2,963,939.57)   
กําไรสุทธิสําหรับงวด 14,389,021.46    26,795,158.06   7,529,695.40        11,748,882.07   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีอ่าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ (32,989.70)         (162,867.59)      -                      -                    
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (32,989.70)         (162,867.59)      -                      -                    
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,356,031.76    26,632,290.47   7,529,695.40        11,748,882.07   

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 14,396,515.62    26,803,658.32   7,529,695.40        11,748,882.07   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7,494.16)           (8,500.26)          -                      -                    

14,389,021.46    26,795,158.06   7,529,695.40        11,748,882.07   
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 14,363,525.92    26,640,790.73   7,529,695.40        11,748,882.07   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7,494.16)           (8,500.26)          -                      -                    

14,356,031.76    26,632,290.47   7,529,695.40        11,748,882.07   
กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.008                 0.016                 0.004                   0.007                
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,915,311           1,695,981         1,915,311             1,695,981         

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.007                 -                     0.004                   -                    
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัปรับลด (พนัหุน้) 2,000,655           -                     2,000,655             -                    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
4.2, 29

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 269,407,822.37  258,078,209.80  213,641,265.72    212,006,243.93  
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (189,573,258.34) (179,889,045.49) (143,803,396.33)   (141,611,831.52) 
กาํไรขั้นต้น 79,834,564.03    78,189,164.31    69,837,869.39      70,394,412.41    
รายไดอ่ื้น 5,101,298.16      8,003,138.79      4,024,589.69        5,232,516.45      
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 36,220,415.67    25,137,204.01    -                        -                      

ค่าใชจ่้ายในการขาย (30,580,043.19)   (28,219,386.11)   (19,048,302.07)     (18,111,320.45)   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (48,006,391.26)   (38,099,518.37)   (33,053,040.10)     (28,061,402.34)   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                       (254,950.00)          -                      
ตน้ทุนทางการเงิน (1,735,872.12)     (877,197.74)        (1,303,761.65)       (3,066,139.63)     
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 40,833,971.29    44,133,404.89    20,202,405.26      26,388,066.44    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (11,054,004.63)   (10,206,978.87)   (4,178,950.16)       (5,260,758.54)     
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 29,779,966.66    33,926,426.02    16,023,455.10      21,127,307.90    
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีอ่าจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ (141,584.46)        (240,202.65)        -                        -                      
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (141,584.46)        (240,202.65)        -                        -                      
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 29,638,382.20    33,686,223.37    16,023,455.10      21,127,307.90    

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 29,765,475.98    33,939,900.80    16,023,455.10      21,127,307.90    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,490.68           (13,474.78)          -                        -                      

29,779,966.66    33,926,426.02    16,023,455.10      21,127,307.90    
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 29,623,891.52    33,699,698.15    16,023,455.10      21,127,307.90    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,490.68           (13,474.78)          -                        -                      

29,638,382.20    33,686,223.37    16,023,455.10      21,127,307.90    
กําไรต่อหุ้น 25
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.016                  0.020                  0.008                    0.012                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,886,023           1,695,981           1,886,023             1,695,981           

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.015                  -                       0.008                    -                      
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับลด (พนัหุน้) 1,974,716           -                       1,974,716             -                      

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 "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. 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     
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :
เพิ่มทุนจดทะเบียน 24 21,942,990.20       117,558,231.88     -                        -                       -                                  -                       139,501,222.08          -                        139,501,222.08     
เพิ่มทุนในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                        -                       -                                  -                       -                              500.00                   500.00                   
เงินปันผลจ่าย 28 -                        -                        -                        (19,153,074.78)     -                                  -                         (19,153,074.78)           -                        (19,153,074.78)      
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                      -                      29,765,475.98    (141,584.46)                   (141,584.46)         29,623,891.52          14,490.68            29,638,382.20       
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                       -                      801,172.75          (801,172.75)        -                                 -                       -                            -                       -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 191,541,057.80    259,831,517.81   8,946,451.53       59,308,629.89    1,828,060.05                  1,828,060.05       521,455,717.08        45,372.49            521,501,089.57     
.

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 : .
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                      -                      33,939,900.80    (240,202.65)                   (240,202.65)         33,699,698.15          (13,474.78)           33,686,223.37       
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                       -                      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     

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ
 ทุนเรือนหุ้นทีอ่อกและ

ชําระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
  จัดสรรแล้ว   

สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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                
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด :
เพิ่มทุนจดทะเบียน 24 21,942,990.20                117,558,231.88              -                                  -                                  139,501,222.08              
เงินปันผลจ่าย 28 -                                  -                                   -                                  (19,153,074.78)              (19,153,074.78)              
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                   -                                  16,023,455.10                16,023,455.10                
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                                  -                                   801,172.75                     (801,172.75)                   -                                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 191,541,057.80              259,831,517.81              8,946,451.53                  79,144,919.95                539,463,947.09              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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 26 -                                  -                                   1,056,365.40                  (1,056,365.40)                -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 169,598,067.60              142,273,285.93              7,258,322.55                  65,603,593.53                384,733,269.61              

หน่วย: บาท
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



บริษทั บวิเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน:
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 40,833,971.29       44,133,404.89       20,202,405.26         26,388,066.44       
รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

หน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) (996,269.44)           (1,010,843.79)        (771,608.35)             (1,010,843.79)        
คา่เผื่อมูลคา่สินคา้ลา้สมยั(โอนกลบั) 637,849.27            448,364.51            (346,361.89)             309,590.09            
คา่เผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         254,950.00              -                         
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 49,273.92              -                         (7,475.64)                 -                         
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 6,015,267.10         5,025,644.62         2,678,470.43           2,772,789.45         
กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (36,220,415.67)      (25,137,204.01)      -                           -                         
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (18,637.02)             (563,301.92)           14,333.68                (589,204.99)           
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 763,162.50            538,441.79            549,852.00              416,833.01            
โอนประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์
   พนกังานภายในกลุ่มบริษทั -                         -                         -                           (839,479.56)           
ดอกเบ้ียรับ (556,159.76)           (1,073,686.49)        (2,288,917.05)          (3,669,564.17)        
ตน้ทุนทางการเงิน 1,735,872.12         877,197.74            1,303,761.65           3,066,139.63         
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 12,243,914.31       23,238,017.34       21,589,410.09         26,844,326.11       
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (33,482,803.74)      3,541,253.83         3,887,981.05           7,469,006.54         
สินคา้คงเหลือ (5,972,406.77)        (254,560.73)           (11,986,829.32)        (457,542.10)           
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (278,849,526.08)    -                         -                           -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,670,796.42)      258,534.55            (359,109.71)             320,113.49            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขาย
   ท่ีทาํในนามกรรมการของบริษทัฯ (25,000,000.00)      -                         -                           -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (614,539.54)           (233,452.00)           464,679.28              186,915.83            

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7,860,664.62         7,798,938.32         (3,086,869.28)          4,330,713.81         
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้คา่ซ้ือหอ้งชุด 36,504,374.38       -                         -                           -                         
เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 7,055,312.98         (8,556,970.11)        5,809,176.29           671,449.82            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (90,689.66)             (68,223.74)             (109,095.81)             (68,223.50)             
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 27,521,700.00       20,432,000.00       -                           -                         
เงินประกนัผลงาน 167,440.34            1,231,584.40         -                           -                         

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (266,327,355.58)    47,387,121.86       16,209,342.59         39,296,760.00       
จ่ายภาษีเงินได้ (5,939,328.85)        (3,577,757.10)        (5,631,409.48)          (3,245,509.96)        
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (272,266,684.43)    43,809,364.76       10,577,933.11         36,051,250.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั บวิเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2561 2560 2561 2560

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         (72,600,000.00)        (56,290,000.00)      
เงินสดรับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         56,439,259.41         -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา (34,482,922.81)      (33,951,161.32)      -                           -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (2,921,113.65)        (12,229,123.56)      (2,365,753.15)          (792,218.41)           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 23,476.64              -                         7,476.64                  -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมสาํเร็จรูป (821,395.02)           (2,879,027.26)        (609,858.98)             (1,392,599.92)        
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (179,999,500.00)      -                         
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 539,448.45            1,007,822.03         2,212,513.10           3,304,232.59         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (37,662,506.39)      (48,051,490.11)      (196,915,862.98)      (55,170,585.74)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 15,081,122.03       4,036,365.19         15,823,916.03         -                         
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน 57,359,574.00       -                         57,359,574.00         -                         
จ่ายชาํระหน้ีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (870,364.94)           (1,194,176.70)        (815,736.92)             (860,203.68)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 125,810,000.00     -                         -                           -                         
เงินสดรับคา่หุน้เพ่ิมทุน 139,501,222.08     -                         139,501,222.08       -                         
เงินสดจ่ายเงินปันผล (19,093,236.83)      -                         (19,093,236.83)        -                         
จ่ายชาํระตน้ทุนทางการเงิน (1,666,480.80)        (591,058.90)           (736,337.90)             (431,413.10)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 316,121,835.54     2,251,129.59         192,039,400.46       (1,291,616.78)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ         6,192,644.72         (1,990,995.76)        5,701,470.59           (20,410,952.48)      
ผลตา่งอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (141,584.46)           (138,129.99)           -                           -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 81,173,746.96       172,230,283.02     57,439,285.83         149,912,914.10     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 87,224,807.22       170,101,157.27     63,140,756.42         129,501,961.62     

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 41,730.00              -                         (34,775.00)               -                         
สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าส่วนท่ีรับโอนจากสินคา้คงเหลือ 1,034,874.60         -                         1,034,874.60           -                         
สินคา้คงเหลือท่ีไดม้าส่วนท่ีรับโอนจากสินทรัพยถ์าวร 15,169.46              -                         15,169.46                -                         
เจา้หน้ีคา่ซ้ือโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 475,248.53            -                         (48,792.00)               -                         
สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน 614,598.13            -                         -                           -                         
เจา้หน้ีคา่ซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันาเพ่ิมข้ึน 11,313,356.38       -                         -                           -                         
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของ
   โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 88,328.77              -                         -                           -                         
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของ
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 412,707.94            -                         -                           -                         
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 (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 และเคร่ืองใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน     
บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 โดยหลกัทรัพย์
ทาํการซ้ือขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)  

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
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. 2560 โดยเนน้
การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี
ได้รายงานไปแล้ว  ดังนั้ น  งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินสําห รับปี ส้ินสุดวัน ท่ี  31                     
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและ                     
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบั                    
การกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้ น ๆ ดังนั้ น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้ งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลรวม ประกอบดว้ย งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

ในระหวา่งงวดไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย
แห่งใหม่ ดงัน้ี 

อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ 2561 

บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไทย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 100 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ี
ทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน 
มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะ
รับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยกเวน้นโยบายการบญัชีท่ีไดเ้ร่ิมนาํมาใชใ้นระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 สาํหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คืออสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและขายในการดาํเนินธุรกิจ
ปกติ ซ่ึงแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง) และตน้ทุนการกูย้มืซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะ เพ่ือใชใ้น
อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดใ้นการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเม่ือไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของ
ความเป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้โดยรับรู้รายไดเ้ม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจาก
ไดรั้บชาํระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดท่ีพกัอาศยั บริษทัยอ่ยไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯโดยการเป็นผู ้
ถือหุ้นหรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 

4.1 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

ช่ือ ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเทศ 
บริษัทย่อย 
บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จาํกดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.70 อินเดีย 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50.99 ไทย 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย 
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ช่ือ ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเทศ 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย
บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
กรรมการ/ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของบริษทั 
(ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

คณะบุคคลสบฤกษ ์ จดัตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ ไทย

4.2 รายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 นโยบายการกําหนดราคา 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ      
บริษทัยอ่ย      
   บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -              -               - 144,399.00 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -             - 69,521.00 47,135.00 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -              -               - 23,044.64 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง 
จาํกดั 

283,640.00              - 283,640.00               - ราคาตามสญัญา 

ต้นทุนขายและบริการ      
บริษทัยอ่ย      
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -              - 5,986.10 59,802.28 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง   
      จาํกดั 

6,754,875.05              -               -               - ราคาตามสญัญา 

ต้นทุนโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อผู้เกษยีณอายุ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง   
      จาํกดั 

7,233,408.25              -               -               - ราคาตามสญัญา 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 นโยบายการกําหนดราคา 
รายได้ค่าเช่า 
บริษทัยอ่ย      
   บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -               -               - 10,500.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่

บุคคลภายนอก 
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 152,700.00 152,700.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่
บุคคลภายนอก 

ดอกเบีย้รับ    
บริษทัยอ่ย      
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -              - 540,767.13 1,341,053.29 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8 -
6.2 ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

   บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั               -               - 3,202.93 856.16 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์        
จาํกดั 

              -               - 409,435.54               - อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8,
6.2  ต่อปี ตามสญัญาเงินกู้

   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -              - 38,095.89              - อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  4.5 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

ค่าเช่า       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง       
จาํกดั 

48,150.00              -              -              - ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม
สญัญา 

คณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   คณะบุคคลสบฤกษ์ 919,692.00 825,450.00 919,692.00 825,450.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม

สัญญา ซ่ึงไม่สูงกว่าราคา
ตลาด 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   กรรมการ 150,000.00               -               -               - ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม

สญัญา 

รายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท   
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
  2561 2560 2561 2560 นโยบายการกําหนดราคา 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย   
   บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -               -             - 199,707.00 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 139,311.00 137,035.00 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
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  หน่วย: บาท   
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
  2561 2560 2561 2560 นโยบายการกําหนดราคา 
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -               -             - 31,044.64 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง 
จาํกดั 

283,640.00               - 283,640.00               - ราคาตามสญัญา 

ต้นทุนขายและบริการ    
บริษทัยอ่ย   
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 53,954.10 115,552.28 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -              - 3,296.35              - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง   
      จาํกดั 

14,005,213.18              -               -               - ราคาตามสญัญา 

ต้นทุนโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อผู้เกษยีณอายุ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง   
      จาํกดั 

7,233,408.25              -               -               - ราคาตามสญัญา 

รายได้ค่าเช่า    
บริษทัยอ่ย   
   บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -               -               - 21,000.00 

 
ใกล้เคียงกับราคาท่ีคิดแก่
บุคคลภายนอก 

   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 305,400.00 305,400.00 
 

ใกล้เคียงกับราคาท่ีคิดแก่
บุคคลภายนอก 

ดอกเบีย้รับ       
บริษทัยอ่ย      
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -               - 1,231,178.09 2,610,902.06 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8 - 
 6.2 ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

   บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั               -               - 10,908.41 856.16 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์        
จาํกดั 

             -              - 542,378.00              - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8,
6.2  ต่อปี ตามสญัญาเงินกู้

   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 38,095.89               - อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

รายได้อ่ืน      
บริษทัยอ่ย      
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -               - 35,162.40               - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  
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  หน่วย: บาท   
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
  2561 2560 2561 2560 นโยบายการกําหนดราคา 
ค่าเช่า       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง       
จาํกดั 

80,250.00               -               -               - ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม
สญัญา 

คณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   คณะบุคคลสบฤกษ ์ 1,776,960.00 1,650,900.00 1,776,960.00 1,650,900.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม

สัญญา ซ่ึงไม่สูงกว่าราคา
ตลาด 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   กรรมการ 250,000.00              -              -              - ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม

สญัญา 

4.3 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
ลูกหนีก้ารค้า       
บริษทัยอ่ย   

บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                  -                - 307,980.51 210,201.50
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                  -                  -                  - 163,266.96 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 144,481.24                  - 144,481.24                  -
รวมลูกหนีก้ารค้า 144,481.24                  - 452,461.75 373,468.46 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
   ลูกหนีอ่ื้น   
   บริษทัยอ่ย   

บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                  -                 - 381,241.00 54,463.00
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 32,185,421.38                  -                  -                  - 
รวม 32,185,421.38                  - 381,241.00 54,463.00 

   เงนิทดรองจ่าย   
   บริษทัยอ่ย  

บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั                  -                  - 1,085.00                   - 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                   -                  - 114,138.50 19,754.31 
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั                 -                 - 21,584.00                 -
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                  -                  - 34,190.13 14,680.21 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 

บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วสิ จาํกดั                  -                  - 21,670.00                   - 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั                  -                  - 198,622.48                   - 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ซิสเตม็
    จาํกดั  

                -                 - 3,420,674.93 3,420,674.93

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                  -                  - (3,442,258.93) (3,420,674.93)
รวม                  -                  - 369,706.11 34,434.52 

   ดอกเบีย้ค้างรับ  
   บริษทัยอ่ย     

บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                 -                 - 310,630.14 442,105.48
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั                  -                  - 3,202.93 2,654.11 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั                  -                  - 190,619.18                  - 
รวม                  -                  - 504,452.25 444,759.59 
รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 32,185,421.38                  - 1,255,399.36 533,657.11 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 32,329,902.62                  - 1,707,861.11 907,125.57 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย     
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                  -                  - 60,000,000.00 100,000,000.00 
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั                 -                 - 60,740.59 500,000.00
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั                  -                  - 56,600,000.00                  - 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                  -                  - (60,740.59)                  - 
รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ                  -                  - 116,600,000.00 100,500,000.00 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินมดัจาํค่าก่อสร้างตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์   
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 9,037,246.14                  -                  -                  - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 6,844.70                  - 6,844.70                  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
    เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ือท่ีดิน  

กรรมการของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 4.3.1) 25,000,000.00                  -                  -                  - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 34,044,090.84                  - 6,844.70                   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินประกนัการเช่า  
กรรมการ 50,000.00                  -                  -                  - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 50,000.00                  -                  -                   - 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

เจ้าหนีก้ารค้า   
บริษทัยอ่ย   

บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                  -                 - 6,405.13                 -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 1,939,799.27                  -                  -                  - 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 1,939,799.27                  - 6,405.13                  - 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
   เจ้าหนีอ่ื้น   
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

กรรมการ 10,000.00                   -                   -                   - 
รวม 10,000.00                   -                   -                   - 

   เงนิทดรองรับ   
   บริษทัยอ่ย  

บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                   -                  - 19,400.00                   - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

กรรมการ 609,724.82 253,446.00 165,528.91 19,850.00 
รวม 609,724.82 253,446.00 184,928.91 19,850.00 

   เงนิจองการเช่า     
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กรรมการ 200,000.00                   -                   -                   - 
รวม 200,000.00                   -                   -                   - 
รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 819,724.82 253,446.00 184,928.91 19,850.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 2,759,524.09 253,446.00 191,334.04 19,850.00 
เงนิมัดจํารับล่วงหน้า     
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 45,544.20                  - 45,544.20                   -
รวมเงนิมัดจํารับล่วงหน้า 45,544.20                  - 45,544.20                   - 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 891,742.48                    -                    -                    - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 891,742.48                    -                    -                    - 
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4.3.1. ในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อย คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั ไดจ่้ายเงินมดัจาํ จาํนวน 
25.00 ลา้นบาท เป็นค่าซ้ือท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีทาํในนามกรรมการของบริษทัยอ่ย ซ่ึงแสดงในบญัชีเงิน
จ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดิน ภายใตร้ายการสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยคาดวา่จะดาํเนินการ
จ่ายชาํระค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือ และรับโอนกรรมสิทธ์ิในนามบริษทัยอ่ยภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหาร
ของบริษทัยอ่ยมีแผนนาํท่ีดินดงักล่าวมาพฒันาในโครงการ “The Teak Ratchada” 

4.4 ในระหว่างงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ มีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที ่1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วนัที ่30 มถุินายน 
  พ.ศ. 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2561 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ       
บริษทัยอ่ย 
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 100,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 
   บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั 500,000.00                           - 439,259.41 60,740.59 
   บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั                   - 56,600,000.00                       - 56,600,000.00 
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                   - 6,000,000.00 6,000,000.00                               - 
รวม 100,500,000.00 72,600,000.00 56,439,259.41 116,660,740.59 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                    - (60,740.59)                       - (60,740.59)

สุทธิ 100,500,000.00   116,600,000.00 
 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัท  แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด  เป็นเงินกู้ยืมโดยจัดทําในรูปของสัญญาเงินกู ้                     
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการพฒันาและก่อสร้างโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ                      
2.8, 6.2 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

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

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั เป็นเงินกูย้มืโดยจดัทาํในรูปของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8, 6.2 ต่อปี กาํหนด
ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จาํกัด เป็นเงินกู้ยืมโดยจัดทาํในรูปของสัญญาเงินกู้ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี 
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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4.5 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู ้บริหารสําคัญสําหรับงวดสามเดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ. 2561 และ พ .ศ. 2560
ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,781,969.74 8,400,518.00 6,421,207.74 5,737,656.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 474,262.24 436,045.13 362,532.53 268,030.81 
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 9,256,231.98 8,836,563.13 6,783,740.27 6,005,686.81 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู ้บริหารสําคัญสําหรับงวดหกเดือน  ส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ . 2561 และพ .ศ . 2560 
ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,844,342.92 17,037,592.88 13,318,518.92 11,465,442.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 945,889.16 870,696.15 719,435.75 532,300.52 
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 18,790,232.08 17,908,289.03 14,037,954.67 11,997,742.52 

4.6 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และยานพาหนะกบั
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต 
ดงัน้ี 

ปี หน่วย: บาท 
ภายใน 1 ปี 3,962,330.00 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,613,300.00 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีสัญญาก่อสร้างกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตทั้งส้ินรวม 28.68 ลา้นบาท  
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
เงินสดในมือ 274,357.29 242,006.09 119,351.00 77,000.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 82,661,057.31 22,502,653.29 59,049,466.21 14,547,759.61 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 4,289,392.62 3,192,035.11 3,971,939.21 2,617,377.24 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง                     - 55,237,052.47                     - 40,197,148.98 
รวม 87,224,807.22 81,173,746.96 63,140,756.42 57,439,285.83 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 86,904,254.35 86,389,966.64 72,569,196.09 77,270,219.45 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 144,481.24                        - 452,461.75 373,468.46 
   หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13,263,614.72) (14,259,884.16) (9,009,103.44) (9,863,036.38)
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 73,785,120.87 72,130,082.48 64,012,554.40 67,780,651.53 
ลูกหนีอ่ื้น 
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,185,421.38                        - 381,241.00 54,463.00 
เงินทดรองจ่ายบริษทัยอ่ย                        -                        - 3,811,965.04 3,455,109.45 

   ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       -                       - 504,452.25 444,759.59
   รายไดค้า้งรับ 6,577,444.34 808,111.42 334,032.72 280,999.92 
   มูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็                        - 3,999,059.24                         -                        - 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,471,298.23 1,436,862.98 1,481,627.52 877,888.83
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,941,834.43 7,027,486.46 73,806.86 82,709.19 
   อ่ืน ๆ 390,423.38 1,792,919.78 210,799.98 167,656.18 
   หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินทดรอง       
          จ่ายบริษทัยอ่ย                        -                        - (3,442,258.93) (3,420,674.93)
รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 48,566,421.76 15,064,439.88 3,355,666.44 1,942,911.23 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 122,351,542.63 87,194,522.36 67,368,220.84 69,723,562.76 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

   หน่วย: บาท  
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
กิจการอ่ืน 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 49,517,063.75 49,403,124.92 48,725,317.21 49,403,124.92
เกินกาํหนดชาํระ 

ไม่เกิน 3 เดือน 19,409,895.92 21,803,956.74 13,161,285.46 18,349,803.87 
3-6 เดือน 1,961,225.49 645,304.42 661,776.91 156,226.64
6-12 เดือน 3,143,556.17 1,882,433.83 1,902,085.86 1,455,603.44 
เกินกวา่ 12 เดือน 12,872,513.02 12,655,146.73 8,118,730.65 7,905,460.58 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 86,904,254.35 86,389,966.64 72,569,196.09 77,270,219.45 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13,263,614.72) (14,259,884.16) (9,009,103.44) (9,863,036.38)
รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ 73,640,639.63 72,130,082.48 63,560,092.65 67,407,183.07 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ                      -                      - 12,914.90 256,029.55
เกินกาํหนดชาํระ 

ไม่เกิน 3 เดือน 144,481.24                       - 214,909.71 117,438.91 
3-6 เดือน                      -                      - 224,637.14                       -
6-12 เดือน                       -                       -                       -                       - 
เกินกวา่ 12 เดือน                       -                       -                       -                       - 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 144,481.24                       - 452,461.75 373,468.46 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 73,785,120.87 72,130,082.48   64,012,554.40 67,780,651.53 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

   หน่วย: บาท  
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
สินคา้สาํเร็จรูป  66,183,885.57 55,912,035.20 65,634,898.80 55,323,173.53 
วตัถุดิบ 29,781,466.65 31,188,516.72                      -                      -
งานระหวา่งทาํ  16,205,815.47 20,117,914.14 1,064,792.93 409,394.02 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมยั (6,480,617.91) (5,842,768.64) (3,393,676.37) (3,740,038.26)
สุทธิ 105,690,549.78 101,375,697.42 63,306,015.36 51,992,529.29 
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8. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเป ล่ี ยนแปลงของบัญ ชีต้น ทุ นโครงการพัฒ น าอสั งห าริมท รัพ ย์  สํ าห รับ งวดหก เดื อน ส้ิ น สุ ดวัน ท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย: บาท 
งบการเงนิรวม 

ต้นทุนโครงการสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561                                        -
เพ่ิมระหวา่งงวด 279,262,234.02 
รวม 279,262,234.02 
โอนออกไปเป็นตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์                                        -

ต้นทุนโครงการสะสม ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 279,262,234.02 

ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ทาํสัญญาซ้ือขายโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” กับบริษัท แอล เค เอช  
ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (“ผูข้าย”) เพ่ือซ้ือโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดท่ีพกัอาคารอาศยั 
สูง 8 ชั้น ในราคา 145.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าท่ีดินและค่าใชจ่้ายเตรียมการขั้นตน้ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ใบอนุญาตต่าง ๆ  
และยอดจองซ้ือห้องชุดจะถูกโอนใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งใหม่ท่ีบริษทัฯ จดัตั้งข้ึน คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั เพ่ือทาํ
โครงการเดอะ ทีค สุขุมวิท 39 และดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต โดยไดสิ้ทธ์ิในช่ือยี่ห้อ “The TEAK” ใน
การดาํเนินโครงการ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด ได้จ่ายค่าซ้ือโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” แล้ว 
ทั้ งจาํนวนและไดท้าํสัญญาซ้ือขายท่ีสํานักงานท่ีดินกบัผูข้ายเพ่ือรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวแลว้ ค่าซ้ือโครงการ
ดงักล่าวไดบ้นัทึกอยูใ่นบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุดตามสัญญาจะซ้ือจะขายของ
หอ้งชุดโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” จาํนวน 68 หอ้ง คิดเป็นจาํนวนเงิน 32.19 ลา้นบาท เงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุด
ดงักล่าวลูกคา้ยงัคงผ่อนชาํระผา่นบญัชีของผูข้าย เน่ืองจากสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ
โอนสิทธิตามกฎหมาย อยา่งไรกต็ามจาํนวนเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกอยูใ่นบญัชีลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั แอล เค 
เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (หมายเหตุ 4.3 และ 6) และบญัชีเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุด  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างจาํนวนสองโครงการ คือ โครงการ “The Teak 
Sukhumvit 39” และ โครงการ "The Teak Sathorn"  

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูเ้พ่ือการก่อสร้างจาํนวนเงิน 0.41 ลา้นบาท ได้
บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้างท่ีบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายเพ่ิมเติมในอนาคต
เพ่ือให้โครงการท่ีเปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์สําหรับโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” (ไม่รวมต้นทุนของท่ีดินและงาน
ก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 95.65 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างทั้งสองโครงการกบัธนาคารแห่งหน่ึง   
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเพ่ือสนบัสนุนทางดา้นการเงินในการดาํเนินโครงการจาํนวนเงินรวม 293.48 ลา้นบาท 
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9. เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินฝากประจาํและเงินฝากออมทรัพยก์ับ
ธนาคารพาณิชย์สองแห่ง จํานวนเงิน 32.75 ล้านบาท โดยนําไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น           
(หมายเหตุ 31.3) 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกอบดว้ย 

หน่วย:พนับาท 

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว 
สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงนิลงทุน 
ตามวธีิราคาทุน 

บริษทั 
หน่วย:    
พนับาท 

หน่วย:
พนัรูปี 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั 10,000.00        - 100.00 100.00 9,999.70 9,999.70 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จาํกดั        - 1,000.00 99.70 100.00 683.80 683.80 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั 60,000.00        - 100.00 100.00 59,999.70 59,999.70 
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั 500.00        - 50.99 50.99 254.95 254.95 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 150,000.00        - 100.00 100.00 149,999.98 99,999.98 
   (ปี 2560: 100,000)     
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วสิ จาํกดั 500.00        - 100.00 100.00 499.98 499.98 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 130,000.00        - 100.00         - 129,999.50              - 
รวม 351,437.61 171,438.11 
หกั ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุน (3,668.31) (3,413.36)

สุทธิ 347,769.30 168,024.75 

ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั จาํนวน 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 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
50.00 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นเพ่ิมทุนทั้ งหมด ซ่ึงบริษทัย่อยไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี           
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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11. เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกําหนด - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                      
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย: บาท 

  
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 11,188,800.00 
ลงทุนเพ่ิม                                        - 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (69,367.49)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 11,119,432.51 

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในพนัธบตัรท่ีจะครบกาํหนดในวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 กาํหนดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
3.85 ต่อปี รับดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง  
ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทฯ นําพันธบัตรข้างต้นไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น  
(หมายเหตุ 31.3) 

12. โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผูเ้กษียณอายุระหว่างพัฒนา สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย: บาท 
งบการเงนิรวม 

ต้นทุนโครงการสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 139,263,662.19 
เพ่ิมระหวา่งงวด 45,884,607.96 
รวม 185,148,270.15 
โอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสะสม (45,979,584.33)
ต้นทุนโครงการสะสม ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 139,168,685.82 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้เพ่ือการก่อสร้างโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ 
ผูเ้กษียณอาย ุจาํนวนเงิน 88,328.77 บาท ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้างท่ีบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายเพ่ิมเติมในอนาคต
เพ่ือใหโ้ครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของท่ีดินและงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 404.54
ลา้นบาท  

 

 

 

 

 



27 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม 

  
โครงการทีอ่ยู่อาศัย 

เพื่อผู้เกษียณอายุ - ประเภทวลิล่า 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 62,500,000.00 
รับโอนจากโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา   45,979,584.33 
ผลกาํไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม (ระดบั 2) 36,220,415.67 
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 144,700,000.00 
ราคาทุน 81,476,139.62 
ผลกาํไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรมสะสม 63,223,860.38 
มูลค่ายุติธรรม - สุทธิ 144,700,000.00 

ราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว อา้งอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ คือ บริษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 
ซ่ึงราคาประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน 
ระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าท่ีไดท้าํกบัผูเ้ช่า จาํนวน 3 สัญญา โดยบริษทัยอ่ยไดมี้การ
จดัทาํสัญญาเช่าวิลล่าหลงัดงักล่าวกลบัคืน อายุสัญญาเช่า 3 ปี อตัราค่าเช่าไตรมาสละ 1,086,615.00 บาท โดยมีวตัถุประสงค ์
เพ่ือใชเ้ป็นบา้นตวัอยา่งของโครงการ  

14. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 29,327,637.98 10,944,239.76 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,612,316.38 3,980,450.88 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (87,920.02) (15,170.46)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (5,262,316.80) (2,357,207.57)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 28,589,717.54 12,552,312.61 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของ    
งบการเงินรวมจาํนวนเงิน 5.26 ลา้นบาท และ 4.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน 2.36 ลา้นบาท และ 2.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีอุปกรณ์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู ่         
มีราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมจาํนวน 51.97 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: จาํนวน 46.55 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มียานพาหนะมูลค่าตามบัญชี จาํนวน 3.66 ล้านบาท อยู่ภายใต้สัญญาเช่า                   
ทางการเงิน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: จาํนวน 4.48 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ  

รายการเป ล่ี ยนแปลงของบัญ ชี สินท รัพย์ไ ม่ มี ตัวตน  - สุ ท ธิ  สํ าห รับงวดหกเดือน ส้ิ น สุ ดวัน ท่ี  30 มิ ถุน ายน  
พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 13,063,844.07 5,324,149.34 
ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,296,643.55 561,066.98 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (752,950.30) (321,262.86)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 13,607,537.32 5,563,953.46 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของ    
งบการเงินรวมจาํนวนเงิน 0.75 ลา้นบาท และ 0.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน 0.32 ลา้นบาท และ 0.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่าตดัจาํหน่ายเต็มตามอายุการใชง้านแลว้แต่ยงัคง 
ใชง้านอยูมี่ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมจาํนวน 4.50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: จาํนวน 4.47 ลา้นบาท) 

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)  หน่วย: บาท  

  
 ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 2561 2560 2561 2560 
ทรัสตรี์ซีท MLR-1.00% MLR-1.00%, 9.25% 283,440.86 5,202,318.83               - 4,176,083.97 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4.50% - 20,000,000.00               - 20,000,000.00               - 
รวม   20,283,440.86 5,202,318.83 20,000,000.00 4,176,083.97 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินตามสัญญาเงินกูย้มืในวงเงินสูงสุด 
รวม 215.38 ลา้นบาท และวงเงินในสกุลเงินต่างประเทศ จาํนวน 1.53 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 331.00 
ลา้นบาท และ 2.37 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ) 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
เจ้าหนีก้ารค้า 
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 76,199,820.90 66,123,332.06 56,441,035.01 57,539,304.04
   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,939,799.27                  - 6,405.13                  - 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 78,139,620.17 66,123,332.06 56,447,440.14 57,539,304.04 
เจ้าหนีอ่ื้น 
   เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000.00                  -                  -                  - 
   เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 609,724.82 253,446.00 184,928.91 19,850.00 
   เงินจองการเช่าบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,000.00                 -                  -                 -
   เจา้หน้ีอ่ืน 9,470,631.08 7,721,829.62 4,991,448.85 4,933,489.05 
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย 16,345,181.10 16,266,046.15 15,209,679.98 15,353,458.22 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,280,890.19 3,842,418.45 2,209,988.98 1,592,715.51
   โบนสัคา้งจ่าย 3,537,606.24 5,912,524.34 2,562,853.44 4,507,303.60 
   เจา้หน้ีกรมสรรพากร 169,202.84 205,722.54                  -                  - 
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,706,986.26 1,851,225.45 1,134,754.50 1,336,720.28
   เงินจองการเช่า 1,600,000.00 2,394,260.00                  -                  - 
   เงินประกนัผลงาน 183,124.72 358,094.06                  -                  - 
รวมเจ้าหนีอ่ื้น 47,113,347.25 38,805,566.61 26,293,654.66 27,743,536.66 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 125,252,967.42 104,928,898.67 82,741,094.80 85,282,840.70 

18. หนีสิ้นระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
หนีสิ้นระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
- ภายใน 1 ปี 1,636,359.44 1,661,113.92 1,572,626.75 1,551,857.88 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,438,750.32 1,611,965.26 1,438,750.32 1,602,860.59 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (177,396.67) (197,992.19) (176,040.62) (193,631.86)
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นระยะยาวภายใต้ 
      สัญญาเช่าการเงนิ 2,897,713.09 3,075,086.99 2,835,336.45 2,961,086.61 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
          ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (1,524,207.50) (1,534,751.17) (1,461,830.86) (1,429,806.51)
สุทธิ 1,373,505.59 1,540,335.82 1,373,505.59 1,531,280.10 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือเช่ายานพาหนะ โดยมีการ
ชาํระค่างวดเป็นรายเดือน เดือนละ 158,330.15 บาท เป็นระยะเวลา 12 - 48 งวด ส้ินสุดวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2565 

19. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
  อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ) 
หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 6.20% 60,000,000.00 60,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - ตัว๋แลกเงินระยะสั้น  (2,148,390.88) (2,148,390.88)
รวม  57,851,609.12 57,851,609.12 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีตัว๋แลกเงินระยะสั้ นวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท และ 64.52 ลา้นบาท ระยะเวลา 
ไม่เกิน 270 วนั ท่ีอนุมติัให้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุน เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทัย่อยสองแห่ง คือ บริษทั ทีค  
ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั และบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั และหรือเป็นทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

20. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย: บาท 
งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  
วงเงิน 131.00 ลา้นบาท - The Teak Sukhumvit 39                        - 48,340,000.00                      - 48,340,000.00
วงเงิน 154.47 ลา้นบาท - The Teak Sathorn                        - 77,470,000.00                      - 77,470,000.00
รวม                        - 125,810,000.00                      - 125,810,000.00
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั ไดท้าํสัญญา
เพ่ือรับการสนบัสนุนทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง สาํหรับโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” และ 
"The Teak Sathorn" ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีสาํคญัตามสัญญา ดงัน้ี 

วงเงนิ   

วงเงนิ 
หน่วย:  
ล้านบาท ระยะเวลาชําระหนี ้

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ เง่ือนไขการจ่ายชําระ หลักทรัพย์คํา้ประกัน 

1 131.00 36 เดือนนบัแต่วนัท่ี 
26 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ร้อยละ MLR-
0.5 ต่อปี 

(ก) ผู ร้ ับ สิน เชื ่อ ต อ้ งชําระห นี้ เพื ่อ ข อ
ป ล อ ด /ไ ถ ่ถ อ น จํ า น อ ง ท ร ัพ ย์
หลกัประกนัเงินกูร้ะยะยาว  ซ่ึงเป็น
ห้องชุดหน่วยแรกภายในเดือนที่ 18 
นบัแต่วนัทาํสัญญา 

(ข) ผู ร้ ับ ส ิน เ ชื ่อ ต ก ล งชํา ร ะห นี ้ ต าม
เง่ือนไข แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า  
(1)  จ่ายชําระหน้ีตามพื้นที่ของการ

ข อ ป ล อ ด /ไ ถ ่ถ อ น จํ า น อ ง
หลกัประกนั  โดยจาํนวนเงินท่ี
ชาํระหน้ีคืนตอ้งเป็นจาํนวนไม่
ตํ่ า ก ว ่า 92,000 - 94,800 บ าท /
ตารางเมตร 

(2)  จาํนวนร้อยละ 75 ของราคาซ้ือ
ขายห้องชุดสุทธิ 

ท่ี ดิ น พ ร้ อ ม ส่ิ งป ลู ก ส ร้ า ง ข อ ง
โครงการและคํ้ าประกนัโดย บริษทั 
บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

    

2 154.47 48 เดือนนบัแต่วนัท่ี 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ร้อยละ MLR-
1.65 ต่อปี 

ผูร้ับสินเชื่อตอ้งชาํระหน้ีตามที่ผูใ้ห้สินเชื่อ
เห็นสมควร 

ท่ี ดิ น พ ร้ อ ม ส่ิ งป ลู ก ส ร้ า ง ข อ ง
โครงการและคํ้ าประกนัโดย บริษทั 
บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

รวม 285.47   

21. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ 
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที ่1 มกราคม 6,977,986.00 7,074,285.02 5,365,323.00 5,306,595.00 

    ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       
       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 637,974.00 431,561.15  453,265.50 337,283.51 
       ตน้ทุนดอกเบ้ีย 125,188.50 106,880.64  96,586.50 79,549.50 
    โอนพนกังานภายในกลุ่มบริษทัฯ               -                -                - (839,479.56)
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ 
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที ่30 มถุินายน  7,741,148.50 7,612,726.81 5,915,175.00 4,883,948.45 
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22. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี                      
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย: บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 กําไร(ขาดทุน) 

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 กําไร(ขาดทุน) 

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  2,243,674.15 (170,786.58) 2,072,887.57 1,972,607.27 (170,786.58) 1,801,820.69
คา่เผือ่การลดลงของมูลคา่สินคา้            1,342,472.40 (69,272.38) 1,273,200.02 748,007.65 (69,272.38) 678,735.27
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,165,434.60 134,392.80 1,299,827.40 1,073,064.60 109,970.40 1,183,035.00
ผลแตกต่างคา่เส่ือมราคา 23,388.97 42,989.76 66,378.73 102,457.24 5,729.30 108,186.54

รวม 4,774,970.12 (62,676.40) 4,712,293.72 3,896,136.76 (124,359.26) 3,771,777.50 
 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 230,162.60 18,239.70 248,402.30               -                -               -
คา่เส่ือมราคาทางภาษี -  
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (179,914.03) 72,741.79 (107,172.24)                -                -                - 

กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของ 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (5,400,688.94) (7,244,083.09)

 
(12,644,772.03)                -                -                - 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 115,082.63 216,364.27 331,446.90               -                -               -

รวม (5,235,357.74) (6,936,737.33) (12,172,095.07)                -                -                - 
 
 หน่วย: บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 กําไร(ขาดทุน) 

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 กําไร(ขาดทุน) 

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  2,653,569.79 (194,368.75) 2,459,201.04 1,952,753.56 (194,368.75)  1,758,384.81
คา่เผือ่การลดลงของมูลคา่สินคา้            729,439.61 61,918.01 791,357.62 581,068.86 61,918.01 642,986.87
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,391,775.60 (86,272.61) 1,305,502.99 1,061,319.00 (84,529.31) 976,789.69
ผลแตกต่างคา่เส่ือมราคา               - (14,287.09) (14,287.09)               - 82,927.59 82,927.59

รวม 4,774,785.00  (233,010.44) 4,541,774.56 3,595,141.42 (134,058.46) 3,461,088.96 
 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน                - 180,178.45 180,178.45               -                -               -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ                - (5,027,440.80) (5,027,440.80)               -                -               -
ผลแตกต่างคา่เส่ือมราคา                -               -               -               -                -               -

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

บริษทัยอ่ยทุกแห่งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เป็นจาํนวนเงินรวม 14.27 ลา้นบาท และ 11.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษทัย่อยดงักล่าวจะยงัไม่มีกาํไร                     
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ จึงยงัไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้                       
รอการตดับญัชี 
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23. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน  
สาํหรับงวดปัจจุบนั 4,054,590.90 5,126,706.08 4,054,590.90 5,126,706.08 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราว     
    - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 62,676.40 233,010.44 124,359.26 134,052.46 
    - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 6,936,737.33 4,847,262.35                 -                 - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11,054,004.63 10,206,978.87 4,178,950.16 5,260,758.54 

24. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติดงัต่อไปน้ี 
1. อนุมติัการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 130.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่ นายวรุตม ์ภาณุพฒันพงศ ์และ
บุคคลอ่ืนอีก 3 ท่าน ตามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมทาํกบันายวรุตม ์ภาณุพฒันพงศ ์ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 
พ.ศ. 2560 โดยบริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้จากการเสนอขายดังกล่าวไปลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือซ้ือโครงการ “The Teak 
Sukhumvit 39” กาํหนดวนัเสนอขายในวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 

2. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 7,280,428.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 204,736,151.00 บาท ลดลงเป็น
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 197,455,723.00 บาท สาํหรับหุน้สามญัท่ียงัจาํหน่ายไม่ไดจ้าํนวน 72,804,280 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 0.10 บาท โดยเป็นการลดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีรองรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ (Right Offering) จาํนวน 
36,402,140 หุน้ และลดหุน้สามญัท่ีเหลือจากการออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) จาํนวน 36,402,140 หุ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 
มกราคม พ.ศ. 2561 
 

3. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 21,058,591.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 197,455,723.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 218,514,314.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 210,585,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

4. อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ดงัน้ี 

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.65 บาท 
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4.2 จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 10,585,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ส่วนท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิจาํนวน 
278,576,554 หน่วย แต่เน่ืองจากเหตุแห่งการปรับสิทธิกรณีบริษทัฯ มีการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจเขา้ข่ายราคาตํ่าตามขอ้กาํหนดสิทธิ บริษทัฯ จะคาํนวณการปรับสิทธิและแจง้ให้
ทราบก่อนวนัท่ีการปรับสิทธิจะมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงตามจดหมายแจง้การปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ไดแ้จง้รายละเอียดของการปรับ
สิทธิดงัน้ี 
กรณีบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Pr ivate Placement) 
เข้ากรณีราคาตํา่กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เดมิ ปรับเป็น 
ราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ 0.489 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิ 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุน้สามญั 1.021 หุน้ 

ทั้ งน้ี การปรับสิทธิใหม่มีผลทันทีตั้ งแต่วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) ในวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 

ในระหว่างงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 
19,429,902 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 1,942,990.20 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
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 1.021 หุน้  
ราคาการใชสิ้ทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดใ้นราคา

หุน้ละ 0.489 บาท 
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทําการสุดท้าย 

ของเดือนทุก  ๆไตรมาส 
ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็ม เอ ไอ ตั้ งแต่วนัท่ี 12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิขา้งตน้จาํนวน 
19,030,268 หน่วย  คงเห ลือใบสํ าคัญแสดงสิท ธิ ท่ี จะซ้ื อหุ้ นสามัญ เพ่ิ ม ทุน รุ่น ท่ี  2 (BSM-W2) จํานวน  
259,546,286 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 126,918,133.85 บาท 
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25. กําไรต่อหุ้น 

สําหรับสามเดือนและงวดหกเดือน  ส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ . 2561 กําไรต่อหุ้นขั้ นพ้ืนฐานมีผลกระทบจาก                      
การเปล่ียนแปลงสถานะใบสาํคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัสูงกวา่ราคาตามสิทธิ ซ่ึงมีผลให้กาํไรต่อ
หุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง   

สาํหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดงัน้ี  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2561 2560 2561 2560

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 14,396,515.62 26,803,658.32 7,529,695.40 11,748,882.07
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,915,311   1,695,981 1,915,311 1,695,981
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด  
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  
   ของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (พนัหุน้) 85,344                 - 85,344                -
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับลด (พนัหุน้) 2,000,655                 - 2,000,655                 -
กําไรต่อหุ้น  
   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.008 0.016 0.004 0.007

   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.007               - 0.004               - 

สาํหรับหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2561 2560 2561 2560

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 29,765,475.98 33,939,900.80 16,023,455.10 21,127,307.90
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,886,023   1,695,981 1,886,023 1,695,981
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด  
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  
   ของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (พนัหุน้) 88,693                 - 88,693                -
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับลด (พนัหุน้) 1,974,716                 - 1,974,716                 -
กําไรต่อหุ้น  
   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.016 0.020 0.008 0.012

   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.015               - 0.008               - 

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานไม่มีผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสถานะใบสาํคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากราคาตามสิทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั ซ่ึงไม่มีผลใหก้าํไรต่อ
หุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง  
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26. สํารองตามกฎหมาย  
บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไร
สุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าสํารองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายปันผลได ้

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน   
ในระหว่างงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ .ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจํานวนเงิน  
1.04 ลา้นบาท (ปี พ.ศ. 2560: 1.02 ลา้นบาท) 

28. เงนิปันผลจ่าย 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน
สําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 19.15 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561    
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29. การนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการ
กาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วน
ไดส้่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ้ื่น ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
มีดงัต่อไปนี้ 

 
 

หน่วย: พนับาท 

ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมตดิตั้ง 
โครงการที่อยู่อาศัย 
เพื่อผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตดัรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 103,352.34 101,422.90 28,949.31 32,813.15           -            -            -           -           -           -           -           - 132,301.65 134,236.05 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 69.52 222.58 32.20 56.86           -            -            -           -           -           - (101.72) (279.44)           -           - 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (69,391.26) (66,873.59) (23,642.39) (26,169.68)           -            -            -           -           -           - 220.71 2,040.67 (92,812.94) (91,002.60) 
กําไรตามส่วนงาน 34,030.60 34,771.89 5,339.12 6,700.33           -            -            -           -           -           - 118.99 1,761.23 39,488.71 43,233.45 
รายไดอ้ื่น 42.61            - 24.49           - 1,461.48 3,772.73 454.06 (1,690.47) 1,982.64 2,082.26 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 16,417.77 25,137.20            -           -            -           -            -           - 16,417.77 25,137.20 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (2,871.79) (2,496.66) (34.97)           - (11,401.69) (12,260.68) 39.69 8.39 (14,268.76) (14,748.95) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (3,461.63) (3,430.92) (1,799.39)           - (17,593.71) (16,393.16) 102.57 (774.01) (22,752.16) (20,598.09) 
ตน้ทุนทางการเงิน (16.06) (11.99) (734.18)           - (1,152.60) (1,843.64) 574.43 1,536.30 (1,328.41) (319.33) 
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 10,110.90 19,197.63 (2,544.05)           - (28,686.52) (26,724.75) 1,289.74 841.44 19,539.79 34,786.54 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (3,229.96) (5,027.44)           -           - (1,920.81) (2,963.94)           -           - (5,150.77) (7,991.38) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี 6,880.94 14,170.19 (2,544.05)           - (30,607.33) (29,688.69) 1,289.74 841.44 14,389.02 26,795.16 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
มีดงัต่อไปนี้ 

หน่วย: พนับาท 

ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมตดิตั้ง 
โครงการที่อยู่อาศัย 
เพื่อผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตดัรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 212,817.58 201,773.03 56,590.24 56,305.18           -            -            -           -           -           -           -           - 269,407.82 258,078.21 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 139.31 367.79 115.60 118.44           -            -            -           -           -           - (254.91) (486.23)           -           - 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (142,861.86) (135,859.77) (47,245.56) (46,333.71)           -            -            -           -           -           - 534.16 2,304.43 (189,573.26) (179,889.05) 
กําไรตามส่วนงาน 70,095.03 66,281.05 9,460.28 10,089.91           -            -            -           -           -           - 279.25 1,818.20 79,834.56 78,189.16 
รายไดอ้ื่น 42.61 7.50 24.49           - 5,437.31 11,122.30 (403.11) (3,126.66) 5,101.30 8,003.14 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 36,220.42 25,137.20           -           -           -           -           -           - 36,220.42 25,137.20 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (6,536.23) (4,534.40) (34.97)           - (24,083.69) (23,693.37) 74.85 8.39 (30,580.04) (28,219.38) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (7,964.39) (7,074.86) (3,613.83)           - (36,600.75) (31,045.66) 172.58 21.00 (48,006.39) (38,099.52) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           -           -           -           - (254.95)           - 254.95           -           -           - 
ตน้ทุนทางการเงิน (25.36) (25.42) (734.18)           - (1,526.38) (3,500.68) 550.04 2,648.91 (1,735.88) (877.19) 
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 21,737.05 13,510.02 (4,358.49)           - (57,028.46) (47,117.41) 928.56 1,369.84 40,833.97 44,133.41 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (6,936.74) (4,847.26)           -           - (4,117.26) (5,359.72)           -           - (11,054.00) (10,206.98) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี 14,800.31 8,662.76 (4,358.49)           - (61,145.72) (52,477.13) 928.56 1,369.84 29,779.97 33,926.43 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปนี้ 

หน่วย: พนับาท 

 ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมตดิตั้ง 
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อ 

ผู้เกษียณอายุ 
ต้นทุนโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง ตดัรายการระหว่างกัน งบการเงนิรวม 
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 29,750.00 29,750.00 3,000.00 3,000.00           -           -       -       -     -           -         -           - 32,750.00 32,750.00 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาํหนด-สุทธิ 11,119.43 11,188.80          -           -           -           -       -       -     -           -         -           - 11,119.43 11,188.80 
โครงการที่อยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอาย ุระหวา่งพฒันา          -           -          -           - 140,188.21 140,371.51       -       -     -           - (1,019.52) (1,107.85) 139,168.69 139,263.66 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ          -           -          -           - 144,700.00 62,500.00       -       -     -           -         -           - 144,700.00 62,500.00 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12,552.31 10,944.24 4,226.82 5,408.34 11,670.88 12,956.41 126.63       - 13.08 18.65         -           - 28,589.72 29,327.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,563.95 5,324.15 7,347.91 7,044.02 695.68 695.67       -       -     -           -         -           - 13,607.54 13,063.84 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3,771.78 3,896.14 940.51 878.83           -           -       -       -     -           -         -           - 4,712.29 4,774.97 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 279.09 743.77 4,616.75 3,509.36 477.62 852.79 347.00       -     -           -         -           - 5,720.46 5,105.92 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 63,036.56 61,847.10 20,131.99 19,840.55 297,732.39 217,376.38 473.63       - 13.08 18.65 (1,019.52)  (1,107.85) 380,368.13 297,974.83 

กลุ่มบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่สาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จาํนวนหนึ่งราย เป็นรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง จาํนวนเงินรวม 22.66 ลา้นบาท และ 
26.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ นอกจากนี้กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั  
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปนี้ 

หน่วย: พนับาท 
ในประเทศไทย ต่างประเทศ ตดัรายการระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน         
   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 118,063.97 122,697.77 14,339.40 11,817.71 (101.72) (279.43) 132,301.65 134,236.05 

 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน         
   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 239,743.18 215,429.28 29,919.56 43,135.15 (254.91) (486.22) 269,407.82 258,078.21 
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30. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงจากสินเช่ือ กลุ่มบริษทัฯ ไดกู้ย้มืเงินเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียแบบ
ลอยตวั รายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายมีบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียงจากสินเช่ือเกิดจากการท่ี
กลุ่มบริษทัฯ ขายสินคา้โดยใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือและอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงดงักล่าวตามความเหมาะสม  

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้  

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น หน้ีสินกบัสถาบนั
การเงิน และหุน้กู ้อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 
กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อผล
การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
สําคัญสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
สามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
 อัตราดอกเบีย้คงท่ี อัตราดอกเบีย้   อัตราดอกเบีย้ 
 เมื่อทวง ภายใน มากกว่า ปรับขึน้ลงตาม ไม่มอัีตรา  ทีแ่ท้จริง 
 ถาม 1 ปี 1 ปี อัตราตลาด ดอกเบีย้ รวม (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -          -          - 82.66 4.56 87.22 0.13-0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -          -          -                 - 122.35 122.35 - 
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั -          - 32.75                 -            - 32.75 0.13-1.50 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือ 
จนครบกาํหนด - สุทธิ - 

 
         - 11.12 

 
                - 

 
           - 11.12 2.22 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -          -          - 20.28            - 20.28 4.50, 5.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -          -          -                 - 125.25 125.25 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ -          -          - 57.85            - 57.85 6.20 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.53 1.37                 -            - 2.90 3.99-6.69 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -          -          - 125.81            - 125.81 5.50, 6.65 
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 หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 อัตราดอกเบีย้คงท่ี อัตราดอกเบีย้   อัตราดอกเบีย้ 
 เมื่อทวง ภายใน มากกว่า ปรับขึน้ลงตาม ไม่มอัีตรา  ทีแ่ท้จริง 
 ถาม 1 ปี 1 ปี อัตราตลาด ดอกเบีย้ รวม (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 50.20          - 27.54 3.43 81.17 0.13-3.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -          -          -                 - 87.19 87.19 - 
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั -          - 32.75                 -            - 32.75 0.37-1.50 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือ 
จนครบกาํหนด - สุทธิ 

 
- 

 
         - 11.19 

 
                - 

 
           - 11.19 2.22 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -          -          - 5.20            - 5.20 5.25-9.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -          -          -                 - 104.93 104.93 - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.54 1.54                 -            - 3.08 3.99-6.49 

 

ค) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีและรายการซ้ือสินคา้
ท่ีคาดว่าจะเกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  
กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท
 ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี            
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

สกุลเงนิ 
สินทรัพย์ทาง

การเงนิ  
หนีสิ้นทาง
การเงนิ

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ

หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)
อัตราซื้อ อัตราขาย

 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 16,359,344.64 15,890,891.68 15,242,200.69 16,460,784.94 33.01 33.33 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์               - 459,156.41               -               - 22.11 22.73 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย               - 205,667.41               -               - 24.03 24.82 

 
 หน่วย: บาท
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี            
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สกุลเงนิ 
สินทรัพย์ทาง

การเงนิ  
หนีสิ้นทาง
การเงนิ

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ

หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)
อัตราซื้อ อัตราขาย

 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   16,304,676.07   15,658,456.34 15,009,737.25   16,198,527.40             32.51            32.85 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์               -     1,377,272.94              -               -            22.89            23.49 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย               -       183,598.91              -               -            25.08            25.87 
หยวนจีน     3,793,954.87     3,793,954.87 3,793,954.87     3,793,954.87               4.95              5.08 
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ง) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ คือ ทาํให้
มัน่ใจไดว้า่ ไดข้ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

จ) มูลค่ายุตธิรรม 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  
กลุ่มบริษทัฯ มีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหน้ี และเจา้หน้ี เงินให้กูย้ืม และเงินกูย้ืมระยะสั้ น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- สัญญาเช่ามูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
โดยประมาณในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้  

31.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาดาํเนินงาน 
วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง รถยนตแ์ละบริการ     
อ่ืน ๆ โดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

ปี หน่วย: บาท 
ภายใน 1 ปี 12,601,240.96 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,002,521.94 

31.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีสัญญาก่อสร้างหลายสัญญา โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินรวม 41.78 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 25.26 ลา้นบาท) 

31.3 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 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* (20.28) 139.10        -     -          - 

3) สญัญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ 35.00*         - 35.00 1.53     - 1.53 
4) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 112.48* (50.11) 62.37        -     -     - 
5) เงินกูย้มืระยะยาว 285.47   (125.81) 159.66        -     -     - 

  613.33 (196.20) 417.13 1.53     - 1.53 
* เป็นวงเงินร่วมกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยหน่ึงแห่ง 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือคํ้าประกนัการจ่ายชาํระค่า
สินคา้ใหก้บัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 50.11 ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือดังกล่าวขา้งตน้ คํ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารติดภาระคํ้ าประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ 
เงินลงทุนในพนัธบตัรของบริษทัฯ (หมายเหตุ 9 และ 11) 

32. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ                   
การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.95 
ต่อ 1.00 และ 0.34 ต่อ 1.00 ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 0.54 ต่อ 1.00 และ 0.27 ต่อ 1.00) 

33. เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย คือ 
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จาํนวน 0.20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 20.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน
ของบริษทัยอ่ย 

34. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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