
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบการเงินระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และเฉพาะของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีอยูใ่นส านกังานเดียวกนั ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 
21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ โดยให้ขอ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

 

 

 

(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2562

30 มถุินายน พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 30 มถุินายน พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 38,718,299.90              191,561,128.82            23,904,186.94              159,853,682.14            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4.2, 6 117,860,518.36            139,707,816.27            105,343,587.47            85,777,779.29              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.3 13,290,507.93              -                               345,300,000.00            208,600,000.00            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 89,790,067.51              93,420,021.46              60,069,962.87              63,618,443.32              

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8 757,426,554.46            576,110,404.11            -                               -                               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.2 40,900,424.68              36,988,886.98              3,375,643.49                3,352,072.62                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,057,986,372.84         1,037,788,257.64         537,993,380.77            521,201,977.37            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 40,250,000.00              36,500,000.00              35,750,000.00              32,000,000.00              

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 -                               -                               367,769,296.81            367,769,296.81            

เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 11 10,980,447.37              11,051,338.66              10,980,447.37              11,051,338.66              

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 12 240,530,885.03            180,899,626.30            -                               -                               

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 13 233,244,200.00            188,707,800.00            -                               -                               

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 32,406,961.50              28,901,221.91              11,901,243.63              12,856,642.92              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 16,752,429.76              15,331,203.39              10,942,907.70              9,468,062.43                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22 8,422,560.75                7,018,847.42                3,743,890.59                3,916,618.85                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,677,538.39                4,204,955.05                279,090.89                   279,090.89                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 587,265,022.80            472,614,992.73            441,366,876.99            437,341,050.56            

รวมสินทรัพย์ 1,645,251,395.64         1,510,403,250.37         979,360,257.76            958,543,027.93            

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2562

30 มถุินายน พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 30 มถุินายน พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 117,527,087.56            66,082,904.52              112,723,235.72            61,457,529.71              

เงินกูย้มืระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.4 -                               -                               1,995,000.00                1,995,000.00                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.2, 17 154,217,551.43            170,019,806.92            90,995,215.70              93,724,945.64              

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 1,632,835.53                1,568,120.57                1,096,882.40                1,559,064.86                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 187,598,528.96            83,884,000.00              -                               -                               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน - สุทธิ 20 87,966,308.49              99,325,020.20              87,966,308.49              99,325,020.20              

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุด 71,161,143.12              59,534,381.17              -                               -                               

เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ 4.2 21,345,094.56              22,939,662.11              4,495,886.75                6,556,685.08                

เงินประกนัผลงาน 4.2 13,089,321.97              6,487,429.79                -                               -                               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,185,023.91                7,983,259.63                5,185,023.91                7,983,259.63                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,925,470.26                2,322,759.30                2,374,364.30                1,958,336.90                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 662,648,365.79            520,147,344.21            306,831,917.27            274,559,842.02            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 2,663,200.20                1,547,697.41                1,044,060.75                1,547,697.41                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 248,837,147.11            236,220,000.00            -                               -                               

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 4.2 94,656,466.84              85,214,948.43              -                               -                               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 7,492,665.50                8,504,311.00                5,867,147.00                6,465,027.00                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22 1,023,844.47                1,392,108.00                -                               -                               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 354,673,324.12            332,879,064.84            6,911,207.75                8,012,724.41                

รวมหนีสิ้น 1,017,321,689.91         853,026,409.05            313,743,125.02            282,572,566.43            
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 24

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 343,503,712.05            343,503,712.05            343,503,712.05            343,503,712.05            
ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 26 11,515,919.77              10,512,689.47              11,515,919.77              10,512,689.47              
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 57,746,912.05              88,296,343.16              97,546,881.62              108,903,440.68            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,108,497.30                2,002,923.61                -                               -                               
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 627,925,660.47            657,366,287.59            665,617,132.74            675,970,461.50            

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,045.26                       10,553.73                     -                               -                               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 627,929,705.73            657,376,841.32            665,617,132.74            675,970,461.50            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,645,251,395.64         1,510,403,250.37         979,360,257.76            958,543,027.93            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

4, 29
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 132,654,291.93     132,301,653.79     117,658,767.54     104,093,765.20     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (94,146,404.03)      (92,812,935.43)      (79,216,703.16)      (70,007,666.49)      

ก าไรขั้นต้น 38,507,887.90       39,488,718.36       38,442,064.38       34,086,098.71       

รายไดอ่ื้น 2,458,076.25         1,982,639.14         5,012,966.83         832,351.34            

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 4,754,481.35         16,417,768.50       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (18,697,539.32)      (16,615,744.45)      (9,401,614.11)        (8,802,721.30)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,158,053.24)      (20,405,180.95)      (19,197,248.59)      (15,622,752.21)      

ตน้ทุนทางการเงิน (1,168,166.14)        (1,328,409.59)        (2,013,515.90)        (1,011,627.02)        

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 696,686.80            19,539,791.01       12,842,652.61       9,481,349.52         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (1,357,589.34)        (5,150,769.55)        (2,623,022.09)        (1,951,654.12)        
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด (660,902.54)           14,389,021.46       10,219,630.52       7,529,695.40         

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,916,617.60         -                        1,231,716.80         -                        
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ 64,081.34              (32,989.70)             -                        -                        

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 1,980,698.94         (32,989.70)             1,231,716.80         -                        
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,319,796.40         14,356,031.76       11,451,347.32       7,529,695.40         

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (664,403.72)           14,396,515.62       10,219,630.52       7,529,695.40         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,501.18                (7,494.16)               -                        -                        

(660,902.54)           14,389,021.46       10,219,630.52       7,529,695.40         

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,316,295.22         14,363,525.92       11,451,347.32       7,529,695.40         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,501.18                (7,494.16)               -                        -                        

1,319,796.40         14,356,031.76       11,451,347.32       7,529,695.40         

ก าไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) -                        0.008                     0.005                     0.004                     

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 2,130,506              1,915,311              2,130,506              1,915,311              

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น) -                        0.007                     -                        0.004                     

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับลด (พนัหุ้น) -                        2,000,655              -                        2,000,655              

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

4, 29
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 263,716,567.54     269,407,822.37     230,809,883.81     213,641,265.72     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (186,716,339.90)    (189,573,258.34)    (155,519,380.28)    (143,803,396.33)    

ก าไรขั้นต้น 77,000,227.64       79,834,564.03       75,290,503.53       69,837,869.39       

รายไดอ่ื้น 2,965,603.46         5,101,298.16         8,659,925.84         4,024,589.69         

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 10,528,510.10       36,220,415.67       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (36,434,644.50)      (32,927,026.45)      (19,705,438.81)      (19,048,302.07)      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (47,936,422.91)      (45,659,408.00)      (34,800,794.53)      (33,053,040.10)      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (254,950.00)           

ตน้ทุนทางการเงิน (2,543,577.99)        (1,735,872.12)        (3,864,288.59)        (1,303,761.65)        

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 3,579,695.80         40,833,971.29       25,579,907.44       20,202,405.26       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (3,091,441.64)        (11,054,004.63)      (5,207,371.96)        (4,178,950.16)        
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 488,254.16            29,779,966.66       20,372,535.48       16,023,455.10       

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,916,617.60         -                        1,231,716.80         -                        

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ 105,573.69            (141,584.46)           -                        -                        

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 2,022,191.29         (141,584.46)           1,231,716.80         -                        
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,510,445.45         29,638,382.20       21,604,252.28       16,023,455.10       

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 494,762.63            29,765,475.98       20,372,535.48       16,023,455.10       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (6,508.47)               14,490.68              -                        -                        

488,254.16            29,779,966.66       20,372,535.48       16,023,455.10       

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,516,953.92         29,623,891.52       21,604,252.28       16,023,455.10       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (6,508.47)               14,490.68              -                        -                        

2,510,445.45         29,638,382.20       21,604,252.28       16,023,455.10       

ก าไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) -                        0.016                     0.010                     0.008                     

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 2,130,506              1,886,023              2,130,506              1,886,023              

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น) -                        0.015                     -                        0.008                     

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับลด (พนัหุ้น) -                        1,974,716              -                        1,974,716              

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

รวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ จัดสรรเป็น ก าไรจากการประมาณการตาม องค์ประกอบอ่ืน ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร หลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย - สุทธิ การแปลงค่างบการเงนิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม อ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 213,050,619.30          343,503,712.05      10,512,689.47            88,296,343.16              -                                                   2,002,923.61                  2,002,923.61             657,366,287.59          10,553.73                 657,376,841.32          

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:

เงินปันผลจ่าย 28 -                             -                         -                             (31,957,581.04)             -                                                   -                                 -                             (31,957,581.04)          -                            (31,957,581.04)          

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                         -                             494,762.63                   1,916,617.60                                    105,573.69                    2,022,191.29             2,516,953.92             (6,508.47)                  2,510,445.45             

โอนไปก าไรสะสม -                             -                         -                             1,916,617.60                (1,916,617.60)                                   -                                 (1,916,617.60)            -                             -                            -                             

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 26 -                             -                         1,003,230.30             (1,003,230.30)               -                                                   -                                 -                             -                             -                            -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 213,050,619.30          343,503,712.05      11,515,919.77            57,746,912.05              -                                                   2,108,497.30                  2,108,497.30             627,925,660.47          4,045.26                   627,929,705.73          

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด: .

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 24 21,942,990.20            117,558,231.88      -                             -                               -                                                   -                                 -                             139,501,222.08          -                            139,501,222.08          

เพ่ิมทุนในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                             -                         -                             -                               -                                                   -                                 -                             -                             500.00                      500.00                       

เงินปันผลจ่าย 28 -                             -                         -                             (19,153,074.78)             -                                                   -                                 -                             (19,153,074.78)          -                            (19,153,074.78)          

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                         -                             29,765,475.98              -                                                   (141,584.46)                   (141,584.46)               29,623,891.52            14,490.68                 29,638,382.20            

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 26 -                             -                         801,172.75                (801,172.75)                  -                                                   -                                 -                             -                             -                            -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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          

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - 

หมายเหตุ

 ทุนทีอ่อก

และช าระแล้ว  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ

  จัดสรรเป็น

ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ก าไรจากการประมาณการตาม หลกั

คณติศาสตร์ประกนัภัย - สุทธิ

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วน

ของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 213,050,619.30                     343,503,712.05                     10,512,689.47                       108,903,440.68                     -                                                       -                                                675,970,461.50                      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:
เงินปันผลจ่าย 28 -                                         -                                         -                                         (31,957,581.04)                     -                                                       -                                                (31,957,581.04)                       
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                         -                                         -                                         20,372,535.48                       1,231,716.80                                      1,231,716.80                               21,604,252.28                         
โอนไปก าไรสะสม -                                         -                                         -                                         1,231,716.80                         (1,231,716.80)                                     (1,231,716.80)                              -                                           
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 26 -                                         -                                         1,003,230.30                         (1,003,230.30)                       -                                                       -                                                -                                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 213,050,619.30                     343,503,712.05                     11,515,919.77                       97,546,881.62                       -                                                       -                                                665,617,132.74                      

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 24 21,942,990.20                       117,558,231.88                     -                                         -                                         -                                                       -                                                139,501,222.08                      

    เงินปันผลจ่าย 28 -                                         -                                         -                                         (19,153,074.78)                     -                                                       -                                                (19,153,074.78)                       
    ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                         -                                         -                                         16,023,455.10                       -                                                       -                                                16,023,455.10                         
    จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 26 -                                         -                                         801,172.75                            (801,172.75)                           -                                                       -                                                -                                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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                      

หน่วย: บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,579,695.80         40,833,971.29       25,579,907.44       20,202,405.26       

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) - สุทธิ 354,959.87            (996,269.44)          154,959.87            (771,608.35)          

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลา้สมยั(โอนกลบั) - สุทธิ -                        637,849.27            -                        (346,361.89)          

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        254,950.00            

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (838.77)                 49,273.92              (838.77)                 (7,475.64)              

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,291,725.20         6,015,267.10         2,828,589.57         2,678,470.43         

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (10,528,510.10)     (36,220,415.67)     -                        -                        

(ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (185,218.93)          (18,637.02)            (199,580.77)          14,333.68              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,384,126.50         763,162.50            941,766.00            549,852.00            

ดอกเบ้ียรับ (5,774,252.67)       (556,159.76)          (8,881,975.75)       (2,288,917.05)       

ตน้ทนุทางการเงิน 2,545,755.01         1,735,872.12         3,866,465.61         1,303,761.65         

(ก าไร)ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (2,332,558.09)       12,243,914.31       24,289,293.20       21,589,410.09       

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,321,763.33         (33,482,803.74)     (10,773,684.57)     3,887,981.05         

สินคา้คงเหลือ 2,041,000.86         (5,972,406.77)       3,070,646.43         (11,986,829.32)     

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (180,294,043.40)   (278,849,526.08)   -                        -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,911,537.70)       (13,670,796.42)     (23,570.87)            (359,109.71)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินตามสญัญาจะซ้ือจะขาย

   ท่ีท  าในนามกรรมการของบริษทัฯ -                        (25,000,000.00)     -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (472,583.34)          (614,539.54)          -                        464,679.28            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (16,597,016.68)     7,860,664.62         (5,232,292.03)       (3,086,869.28)       

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุด 11,626,761.95       36,504,374.38       -                        -                        

เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ (1,594,567.55)       7,055,312.98         (2,060,798.33)       5,809,176.29         

เงินประกนัผลงาน 6,601,892.18         167,440.34            -                        -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 602,710.96            (90,689.66)            416,027.40            (109,095.81)          

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 9,441,518.41         27,521,700.00       -                        -                        

เงินสดรับ(ใชไ้ป)จากการด าเนินงาน (165,566,659.07)   (266,327,355.58)   9,685,621.23         16,209,342.59       

จ่ายภาษีเงินได้ (8,229,180.75)       (5,939,328.85)       (8,140,808.62)       (5,631,409.48)       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (173,795,839.82)   (272,266,684.43)   1,544,812.61         10,577,933.11       

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (3,750,000.00)       -                        (3,750,000.00)       -                        

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (136,700,000.00)   (72,600,000.00)     

เงินสดรับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        56,439,259.41       

เงินสดจ่ายเพ่ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา (94,614,399.22)     (34,482,922.81)     -                        -                        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (5,022,412.40)       (2,921,113.65)       (978,735.32)          (2,365,753.15)       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 7,383.18                23,476.64              7,383.18                7,476.64                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (234,521.03)          (821,395.02)          -                        (609,858.98)          

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (179,999,500.00)   

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 5,549,033.05         539,448.45            760,029.53            2,212,513.10         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (98,064,916.42)     (37,662,506.39)     (140,661,322.61)   (196,915,862.98)   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 51,444,183.04       15,081,122.03       51,265,706.01       15,823,916.03       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (13,779,289.96)     57,359,574.00       (13,779,289.96)     57,359,574.00       

จ่ายช าระหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,218,863.00)       (870,364.94)          (1,031,223.77)       (815,736.92)          

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 116,548,727.50     125,810,000.00     -                        -                        

จ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (217,051.43)          -                        -                        -                        

เงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทนุ -                        139,501,222.08     -                        139,501,222.08     

เงินสดจ่ายเงินปันผล (31,923,654.00)     (19,093,236.83)     (31,923,654.00)     (19,093,236.83)     

จ่ายช าระตน้ทนุทางการเงิน (1,941,698.52)       (1,666,480.80)       (1,364,523.48)       (736,337.90)          

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 118,912,353.63     316,121,835.54     3,167,014.80         192,039,400.46     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ         (152,948,402.61)   6,192,644.72         (135,949,495.20)   5,701,470.59         

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 105,573.69            (141,584.46)          -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 191,561,128.82     81,173,746.96       159,853,682.14     57,439,285.83       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 38,718,299.90       87,224,807.22       23,904,186.94       63,140,756.42       

ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2,080,750.92         516,978.53            1,898,010.62         (83,547.00)            
สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าส่วนท่ีรับโอนจากสินคา้คงเหลือ 1,588,953.09         1,034,874.60         477,834.02            1,034,874.60         
สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 2,298,598.13         614,598.13            -                        -                        
เจา้หน้ีค่าซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ

ระหว่างพฒันาเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,858,406.84)       11,313,356.38       -                        -                        
ตน้ทนุการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของโครงการท่ีอยูอ่าศยั
   เพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 883,156.24            88,328.77              -                        -                        
ตน้ทนุการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของ

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,022,106.95         412,707.94            -                        -                        
แปลงสภาพลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,290,507.93       -                        -                        -                        
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล  

งบการเงินระหวา่งกาล ประกอบดว้ย ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษัทฯ ได้น าเสนอในรูปแบบท่ี
สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติม
ตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงการ
จดัท างบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของ
ผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจาก 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยเนน้
การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี
ได้รายงานไปแลว้ ดังนั้ น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและ 
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศัยขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับ 
การก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้ น ๆ ดังนั้ น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้ งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาลรวม  

งบการเงินระหวา่งกาลรวม ประกอบดว้ย งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มี ข้ึน เพ่ือให้มี เน้ือหาเท่ าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ 
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

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

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึน
จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ
จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดมี้การปรับปรุงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 



13 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 
ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างตน้ ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการ
ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยได้ใชน้โยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

4.1 รายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท   

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ   
  2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ             -               - 333,165.30 69,521.00 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ตน้ทุนขายและบริการ              -               - 18,826.00 5,986.10 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม/

ราคาตามบญัชี 
รายไดค่้าเช่า             -             - 76,200.00 152,700.00 ใกลเ้คียงกับราคาท่ีคิดแก่

บุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ             -             - 4,654,786.46 991,501.49 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 - 

6.7 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
ตน้ทุนทางการเงิน             -             - 13,926.73             - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 3,339,703.41 283,640.00 3,232,716.41 283,640.00 ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 43,174,684.20 6,754,875.05             -              - ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอาย ุ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 28,726,632.24 7,233,408.25             -              - ราคาตามสัญญา 
       

ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั 
348,668.79              -              -              - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.0  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
       

ค่าเช่า      
  บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั 48,150.00 48,150.00              -              - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตาม

สัญญา 
  คณะบุคคลสบฤกษ ์ 904,995.00 919,692.00 904,995.00 919,692.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตาม

สัญญาซ่ึงไม่สูงกวา่ราคา
ตลาด 

  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 723,609.47 150,000.00              -              - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตาม
สัญญา 
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รายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท   
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ   
  2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ             -               - 893,436.95 139,311.00 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ตน้ทุนขายและบริการ              -               - 25,070.00 57,250.45 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม/

ราคาตามบญัชี 
รายไดค่้าเช่า             -             - 228,900.00 305,400.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ีคิดแก่

บุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ             -             - 8,245,395.39 1,822,560.39 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 - 

6.7 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
รายไดอ่ื้น             -             -             - 35,162.40 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ตน้ทุนทางการเงิน             -             - 27,700.42             - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 5,443,650.92 283,640.00 4,654,609.92 283,640.00 ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 64,997,501.76 14,005,213.18             -             - ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอาย ุ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 52,858,514.79 7,233,408.25             -             - ราคาตามสัญญา 
       

ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั 
348,668.79              -              -              - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.0  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
       

ค่าเช่า      
  บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั 96,300.00 80,250.00              -             - ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม

สัญญา 
  คณะบุคคลสบฤกษ ์ 1,809,990.00 1,776,960.00 1,809,990.00 1,776,960.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม

สัญญาซ่ึงไม่สูงกว่าราคา
ตลาด 

  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 1,447,218.96 250,000.00 
 

            -             - ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม
สัญญา 
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4.2 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน         
ลูกหนี้การค้า       
บริษทัยอ่ย                   -                   - 1,443,661.75 629,920.31 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 5,594,735.62 2,968,617.11 4,750,461.75 2,968,617.11 

รวมลูกหนี้การค้า 5,594,735.62 2,968,617.11 6,194,123.50 3,598,537.42 

ลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน     
ลูกหนี้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย                   -                   - 7,192,449.37 2,271,460.31 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(หมายเหตุ 4.3)                   - 29,970,398.38                   -                   - 

รวม                   - 29,970,398.38 7,192,449.37 2,271,460.31 

เงินทดรองจ่าย - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย                   -                   - 4,587,796.46 3,795,775.34 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                   -                   - (3,442,258.93) (3,442,258.93) 

รวม                   -                   - 1,145,537.53 353,516.41 

ดอกเบีย้ค้างรับ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย                   -                   - 12,677,316.44 4,431,921.05 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(หมายเหตุ 4.3) 348,668.79                   -                   -                   - 

รวม 348,668.79                   - 12,677,316.44 4,431,921.05 

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 348,668.79 29,970,398.38 21,015,303.34 7,056,897.77 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 5,943,404.41 32,939,015.49 27,209,426.84 10,655,435.19 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย                   -                   - 345,360,740.59 208,660,740.59 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
(หมายเหตุ 4.3) 13,290,507.93                   -                   -                   - 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                   -                   - (60,740.59) (60,740.59) 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ 13,290,507.93                                    - 345,300,000.00 208,600,000.00 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

 
 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 160,002.83 65,902.45 160,002.83 65,902.45 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

เงินมดัจ าค่าก่อสร้าง     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 26,382,881.59 15,955,520.42                  -                  - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 26,542,884.42 16,021,422.87 160,002.83 65,902.45 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน     
เจ้าหนี้การค้า     
บริษทัยอ่ย                   -                   - 20,554.70 6,160.53 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 5,059,751.12 14,284,595.43                  -                  - 

รวมเจ้าหนี้การค้า 5,059,751.12 14,284,595.43 20,554.70 6,160.53 

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน      
เงินทดรองรับ     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 438,467.01 327,723.12 145,800.86 29,673.00 

รวม 438,467.01 327,723.12 145,800.86 29,673.00 

เจ้าหนี้อ่ืน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 56,670.00 56,670.00                  -                  - 
บริษทั แอล เค เอช เทรดดิ้ง จ ากดั 16,050.00                   -                  -                  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ                   - 85,659.50                  -                  - 

รวม 72,720.00 142,329.50                  -                  - 

เงินจองการเช่า     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 9,552,900.00 15,652,900.00                  -                  - 

รวม 9,552,900.00 15,652,900.00                  -                  - 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 10,064,087.01 16,122,952.62 145,800.86 29,673.00 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 15,123,838.13 30,407,548.05 166,355.56 35,833.53 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทัยอ่ย                   -                   - 1,995,000.00 1,995,000.00 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ัน                   -                   - 1,995,000.00 1,995,000.00 

เงินมัดจ ารับล่วงหน้า    
 

บริษทัยอ่ย                   -                   - 227,700.00 293,700.00 

รวมเงินมัดจ ารับล่วงหน้า                   -                   - 227,700.00 293,700.00 

เจ้าหนี้เงินประกนัผลงาน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 9,911,404.76 4,107,642.16                  -                  - 

รวมเจ้าหนี้เงินประกนัผลงาน 9,911,404.76 4,107,642.16                  -                  - 

หนี้สินจากเงินทีต้่องคืนให้กบัผู้เช่า     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 32,240,000.00                   -                  -                  - 

รวมหนี้สินจากเงินทีต้่องคืนให้กบัผู้เช่า 32,240,000.00                   -                  -                  - 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เครือญาติกรรมการบริษทัฯ ได้ท าสัญญาเช่าท่ีพกัอาศัย
ประเภทวิลล่าแบบประกันรับคืนสิทธิการเช่ากับบริษัทย่อย คือ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เพ่ือเช่า 
วิลล่าจ านวน 2 หลงั  (เป็นการท าสัญญาร่วมกบับุคคลภายนอก 1 สัญญา) โดยไดจ่้ายค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาจ านวน
รวม 32.24 ลา้นบาท ท่ีแสดงในบัญชีหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กับผูเ้ช่า ในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ียงัได้
จ่ายเงินจองการเช่าส าหรับโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุประเภทอพาร์ทเมน้ท์ 1 ห้อง ท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
จ านวน 9.55 ลา้นบาท  

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ไดจ่้ายเงินมดัจ า จ านวน 25.00 ลา้นบาท เป็น 
ค่าซ้ือท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีท าในนามกรรมการของบริษทัย่อย ซ่ึงแสดงในบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดิน 
ภายใตร้ายการสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ต่อมาบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจ่ายช าระค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือ และรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ในนามบริษทัยอ่ยแลว้ในวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินดงักล่าวมาพฒันาในโครงการ 
“The Teak Ratchada” 

4.3 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ มีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วันที ่1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2562 แปลงสภาพ เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั - สุทธิ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

   บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั                - 20,263,987.93 109,141.00 (7,082,621.00) 13,290,507.93 

รวม                -    13,290,507.93 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ยงัไม่ไดรั้บเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าค่าซ้ือห้องชุดตาม
สญัญาจะซ้ือจะขายของห้องชุดโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” จ านวน 38 ห้อง คิดเป็นจ านวนเงิน 20.26 ลา้นบาท 
จากบริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (“ผูข้ายโครงการ”) เน่ืองจากสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดงักล่าวอยู่ใน
ระหวา่งการด าเนินการโอนสิทธิตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามจ านวนเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกอยูใ่นบญัชีลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั และในขณะเดียวกนับริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ภาระหน้ีสินจากรายการ
ดงักล่าวไวใ้นบญัชีเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุดดว้ยจ านวนเดียวกนั  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าสัญญาเงินกูก้บับริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั  
เพ่ือแปลงสภาพยอดคงเหลือของเงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้าค่าซ้ือห้องชุดท่ีบันทึกไวใ้นบัญชีลูกหน้ีอ่ืนกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 20,263,987.93 บาท 
ขา้งตน้ เป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.0 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าบนัทึกต่อทา้ยสัญญาเงินกู ้เพ่ือแปลงสภาพเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าค่าซ้ือห้องชุด 
ส่วนท่ีลูกค้ายงัคงผ่อนช าระผ่านบัญชีของผูข้ายโครงการ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วันท่ี 1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2562 เพิ่มขึน้ ลดลง พ.ศ. 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ       
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 116,000,000.00 86,000,000.00                       - 202,000,000.00 
   บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ  ากดั 60,740.59                     -                       - 60,740.59 

   บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 92,600,000.00 50,700,000.00                       - 143,300,000.00 

รวม 208,660,740.59 136,700,000.00                       - 345,360,740.59 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (60,740.59)                     -                       - (60,740.59) 

สุทธิ 208,600,000.00   345,300,000.00 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าใน
รูปของสัญญาเงินกูโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการพฒันาและก่อสร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายคิุดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 4.5 - 6.7 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญา
เงินกู ้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่วมกบั Louvre Systems 
Ltd. คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูป
ของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 4.5 - 6.7 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

4.4 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการเคล่ือนไหว 
ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วันท่ี 1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2562 เพิ่มขึน้ ลดลง พ.ศ. 2562 

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

รวม 1,995,000.00   1,995,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สญัญาเงินกู ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 
ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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4.5 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู ้บริหารส าคัญส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,524,617.87 8,781,969.74 8,747,090.87 6,421,207.74 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 546,868.94 474,262.24 394,787.73 362,532.53 

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 12,071,486.81 9,256,231.98 9,141,878.60 6,783,740.27 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู ้บริหารส าคัญส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ . 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,971,798.87 17,844,342.92 15,697,509.87 13,318,518.92 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,083,257.97 945,889.16 786,603.51 719,435.75 

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 22,055,056.84 18,790,232.08 16,484,113.38 14,037,954.67 

ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายให้กบัผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน 3.67 ล้านบาท และ 3.62 ล้านบาท 
ตามล าดบั บริษทัฯ ตกลงท่ีจะไม่เรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยดงักล่าว   

4.6 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน 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 2,113,320.00 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยมีสญัญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวลิล่ากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือเช่าวลิล่ากลบั
คืนและใชเ้ป็นบา้นตวัอยา่งของโครงการ โดยสญัญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี โดยมีภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคต (หมายเหตุ 13) ดงัน้ี  

ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 2,294,437.98 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 899,313.38 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีสัญญาก่อสร้างกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ี
จะตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินรวม 137.48 ลา้นบาท  
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

เงินสดในมือ 320,823.11 319,107.04 100,823.11 99,101.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 36,493,633.84 128,079,684.21 22,563,550.47 97,138,974.91 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,903,842.95 1,864,594.57 1,239,813.36 1,317,863.23 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง                    - 61,297,743.00                    - 61,297,743.00 

รวม 38,718,299.90 191,561,128.82 23,904,186.94 159,853,682.14 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้า     
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 100,719,867.71 102,230,131.49 86,156,948.21 83,024,944.71 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,594,735.62 2,968,617.11 6,194,123.50 3,598,537.42 

   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (13,913,140.79) (13,558,180.92) (9,458,629.51) (9,303,669.64) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 92,401,462.54 91,640,567.68 82,892,442.20 77,319,812.49 

ลูกหนีอ่ื้น     
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      - 29,970,398.38 7,192,449.37 2,271,460.31 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      -                      - 4,587,796.46 3,795,775.34 

   ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 348,668.79                      - 12,677,316.44 4,431,921.05 
   มูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 2,879,076.39 2,879,076.39                      -                      - 
   ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 10,188,768.92 4,270,457.84                      -                      - 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,867,019.84 2,214,458.66 1,063,486.23 831,906.88 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,437,438.56 8,383,216.12 80,272.38 264,520.95 
   อ่ืน ๆ 738,083.32 349,641.20 292,083.32 304,641.20 
   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-เงินทดรอง

จ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      -                      - (3,442,258.93) (3,442,258.93) 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 25,459,055.82 48,067,248.59 22,451,145.27 8,457,966.80 

รวมลูกหนีก้ารค้าและ 
ลูกหนีห้มนุเวยีนอ่ืน - สุทธิ 117,860,518.36 139,707,816.27 105,343,587.47 85,777,779.29 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

   หน่วย: บาท  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

กจิการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 61,683,129.60 58,567,959.85 59,564,135.13 56,002,908.08 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 16,575,663.11 21,186,266.59 15,184,176.37 15,788,097.25 
3-6 เดือน 66,406.68 3,614,164.98 15,916.47 669,215.69 
6-12 เดือน 6,366,355.82 3,579,512.93 1,003,134.46 671,237.25 

เกินกวา่ 12 เดือน 16,028,312.50 15,282,227.14 10,389,585.78 9,893,486.44 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน 100,719,867.71 102,230,131.49 86,156,948.21 83,024,944.71 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (13,913,140.79) (13,558,180.92) (9,458,629.51) (9,303,669.64) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน - สุทธิ 86,806,726.92 88,671,950.57    76,698,318.70 73,721,275.07 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,430,235.28 2,702,732.81 3,776,870.25   3,322,498.81 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 2,164,500.34 265,884.30 2,374,142.94 265,884.30 
3-6 เดือน                        -                      - 32,956.00 10,154.31                       
6-12 เดือน                        -                      - 10,154.31                   - 

เกินกวา่ 12 เดือน                        -                      -                     -                   - 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 5,594,735.62 2,968,617.11 6,194,123.50 3,598,537.42 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 92,401,462.54 91,640,567.68    82,892,442.20 77,319,812.49 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
   หน่วย: บาท  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

สินคา้ส าเร็จรูป 62,253,237.62 65,569,486.52 62,253,237.62 65,569,486.52 
วตัถุดิบ 20,651,229.64 21,246,829.14                      -                      - 
งานระหวา่งท า 10,694,685.27 12,120,843.49 1,050,673.20 1,442,633.17 
สินคา้ระหวา่งทาง   1,708,052.67                       - 159,728.42                     - 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมยั 
(5,517,137.69) (5,517,137.69) 

                                    
(3,393,676.37) (3,393,676.37) 

สุทธิ 89,790,067.51 93,420,021.46 60,069,962.87 63,618,443.32 
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8. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

ต้นทุนโครงการสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 576,110,404.11 
เพ่ิมระหวา่งงวด 181,316,150.35 
รวม 757,426,554.46 
โอนออกไปเป็นตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย ์                                      - 

ต้นทุนโครงการสะสม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 757,426,554.46 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างจ านวนห้าโครงการ คือ โครงการ “The Teak 
Sukhumvit 39” โครงการ “The Teak Sathorn - Lumpini” โครงการ “The Teak Ratchada” โครงการ “The Teak Ari” และ
โครงการ “The Teak Sathorn - Nanglinchee” 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูเ้พ่ือการก่อสร้างจ านวนเงิน 12.14 ลา้นบาท 
ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยได้จดจ านองท่ีดินพร้อมทั้ งส่ิงปลูกสร้างทั้ งห้าโครงการกับธนาคารสองแห่ง  
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพ่ือสนบัสนุนทางดา้นการเงินในการด าเนินโครงการ 

9. เงนิฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง จ านวนเงิน 
40.25 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 36.50 ล้านบาท)โดยน าไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น           
(หมายเหตุ 31.3) 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ย 

 

  หน่วย: พนับาท 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน(ร้อยละ) มูลค่าเงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

บริษทั หน่วย: พนับาท หน่วย: พนัรูปี 2562 2561 2562 2561 

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

รวม     371,437.61 371,437.61 

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

สุทธิ     
367,769.30 367,769.30 
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11. เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                      
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

  
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 11,051,338.66 
ลงทุนเพ่ิม                                            - 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (70,891.29) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 10,980,447.37 

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในพนัธบัตรท่ีมีมูลค่าท่ีตราไวจ้ านวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี  
12 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 ก าหนดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.85 ต่อปี รับดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทฯ น าพันธบัตรข้างต้นไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น  
(หมายเหตุ 31.3) 

12. โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผู ้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

ต้นทุนโครงการสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 180,899,626.30 
เพ่ิมระหวา่งงวด 93,639,148.63 
รวม 274,538,774.93 
โอนออกไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสะสม (34,007,889.90) 
ต้นทุนโครงการสะสม ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 240,530,885.03 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้เพ่ือการก่อสร้างโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ 
ผูเ้กษียณอาย ุจ านวนเงิน 0.88 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม 

  

โครงการทีอ่ยู่อาศัย 
เพ่ือผู้เกษียณอายุ - ประเภทวลิล่า 

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 188,707,800.00 
รับโอนจากโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา   34,007,889.90 

ผลก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม (ระดบั 2) 10,528,510.10 

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 233,244,200.00 

ราคาทุน 146,044,917.09 
ผลก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรมสะสม 87,199,282.91 

มูลค่ายุตธิรรม  - สุทธิ 233,244,200.00 

ราคายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว อา้งอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ คือ บริษทั ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน่ จ ากดั ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 และ
บริษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงราคา
ประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยถูกจัดล าดับชั้ นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน 
ระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวมีสัญญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่า 
แลว้จ านวน 3 หลงั คิดเป็นร้อยละ 27 ของจ านวนท่ีสร้างเสร็จและรับรู้เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่าตามสญัญาเช่า
ระยะยาวรวมจ านวน 65.39 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าท่ีไดท้ ากบัผูเ้ช่าบุคคลภายนอกจ านวน 1 สัญญา และกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ เครือญาติกรรมการบริษทัฯ จ านวน 2 สัญญา (เป็นการท าสัญญาร่วมกบับุคคลภายนอก 1 สัญญา) 
(หมายเหตุ 4.6) โดยบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัท าสัญญาเช่าวิลล่าหลงัดงักล่าวกลบัคืน อายสุัญญาเช่า 3 ปี อตัราค่าเช่าไตรมาสละ 
1,162,238.00 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นบา้นตวัอยา่งของโครงการ  

14. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 28,901,221.91 12,856,642.92 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,172,503.92 1,536,369.34 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (6,544.41) (6,544.41) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (5,660,219.92) (2,485,224.22) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 32,406,961.50 11,901,243.63 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของ 
งบการเงินรวมจ านวนเงิน 5.66 ลา้นบาท และ 5.26 ลา้นบาท ตามล าดับ และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวนเงิน 2.49 ลา้นบาท และ 2.36 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีอุปกรณ์ท่ีหกัค่าเส่ือมราคาเตม็ตามอายกุารใชง้านแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีราคา
ทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมจ านวน 59.77 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: จ านวน 55.93 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มียานพาหนะมูลค่าตามบัญชี จ านวน 7.48 ล้านบาท อยู่ภายใต้สัญญาเช่า                   
ทางการเงิน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: จ านวน 5.50 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 15,331,203.39 9,468,062.43 
ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,052,731.65 1,818,210.62 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (631,505.28) (343,365.35) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 16,752,429.76 10,942,907.70 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของ    
งบการเงินรวมจ านวนเงิน 0.63 ลา้นบาท และ 0.75 ลา้นบาท ตามล าดับ และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวนเงิน 0.34 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่าตดัจ าหน่ายเต็มตามอายุการใชง้านแลว้แต่ยงัคง 
ใชง้านอยูมี่ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 5.23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: จ านวน 4.82 ลา้นบาท) 

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
  อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ)  หน่วย: บาท  

  
 ณ วันที่  

30 มิถุนายน 
 ณ วันที่  

31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 2562 2561 2562 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 4,803,851.84 4,625,374.81               -               - 
ทรัสตรี์ซีท                              - 11.25%               - 1,025,072.66               - 1,025,072.66 
ทรัสตรี์ซีทในประเทศ                              5.00% 5.00% 60,687,050.52 34,664,039.70 60,687,050.52 34,664,039.70 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4.35% - 5.25% 5.25% 52,036,185.20 25,768,417.35 52,036,185.20 25,768,417.35 
รวม 

  
117,527,087.56 66,082,904.52 112,723,235.72 61,457,529.71 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

เจ้าหนีก้ารค้า     
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 74,739,835.88 76,504,157.92 55,798,352.73 58,394,806.32 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,059,751.12 14,284,595.43 20,554.70 6,160.53 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 79,799,587.00 90,788,753.35 55,818,907.43 58,400,966.85 

  เจ้าหนีอ่ื้น     
   เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 438,467.01 327,723.12  145,800.86 29,673.00  
   เจา้หน้ีอ่ืน 10,734,372.78 13,252,125.11  6,980,385.61 7,372,990.26  
   เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,720.00 142,329.50                  -                  - 
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย 23,196,717.36 18,466,941.00 18,039,071.66 15,847,276.62 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,866,774.54 5,124,554.13 7,294,519.59 4,018,374.64 
   ตน้ทุนงานโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ

ระหวา่งพฒันาคา้งจ่าย 14,019,078.50 11,677,377.72                  -                  - 
   โบนสัคา้งจ่าย 1,305,434.19 8,913,756.71 1,305,434.19 6,517,928.49 
   เจา้หน้ีกรมสรรพากร        168,220.65  168,220.65                   -                  - 
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,235,134.68 2,227,604.13  923,849.54 1,034,003.50 
   เงินจองการเช่าบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,552,900.00 15,652,900.00                   -                  - 
   เงินจองการเช่าบุคคลอ่ืน 1,200,000.00 2,600,000.00                   -                  - 
   เงินประกนัผลงาน 145,489.13 183,124.72                   -                  - 

   อ่ืน ๆ 482,655.59 494,396.78 487,246.82 503,732.28 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 74,417,964.43 79,231,053.57 35,176,308.27 35,323,978.79 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 154,217,551.43 170,019,806.92 90,995,215.70 93,724,945.64 

18. หนีสิ้นระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน     
- ภายใน 1 ปี 1,814,642.76 1,678,459.22 1,172,183.04 1,669,354.55 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,835,028.53 1,620,236.19 1,086,183.93 1,620,236.19 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (353,635.56) (182,877.43) (117,423.82) (182,828.47) 

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินระยะยาวภายใต้ 
      สัญญาเช่าการเงิน 4,296,035.73 3,115,817.98 2,140,943.15 3,106,762.27 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงินท่ี
จะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (1,632,835.53) (1,568,120.57) (1,096,882.40) (1,559,064.86) 

สุทธิ 2,663,200.20 1,547,697.41 1,044,060.75 1,547,697.41 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือเช่ายานพาหนะและ
เคร่ืองจกัร โดยมีการช าระค่างวดเป็นรายเดือน เดือนละ 159,893.44 บาท เป็นระยะเวลา 48 งวด ส้ินสุดวนัท่ี 20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 

19. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที ่1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2562 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2562 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

วงเงิน 131.00 ลา้นบาท - The Teak Sukhumvit 39 83,884,000.00 42,923,800.00 (90,083.37) 126,717,716.63 
วงเงิน 154.47 ลา้นบาท - The Teak Sathorn -  Lumpini 77,470,000.00 12,724,927.50 (48,625.20) 90,146,302.30 
วงเงิน 161.25 ลา้นบาท - The Teak Ari 78,750,000.00                       - (59,155.19) 78,690,844.81 
วงเงิน 160.00 ลา้นบาท - The Teak Rachadapisek 80,000,000.00                       -                     - 80,000,000.00 
วงเงิน 61.00 ลา้นบาท - The Teak Sathorn - Nanglinchee                       - 60,900,000.00 (19,187.67) 60,880,812.33 

รวม 320,104,000.00 116,548,727.50 (217,051.43) 436,435,676.07 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจะถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (83,884,000.00)  

 (187,598,528.96) 

สุทธิ 236,220,000.00   248,837,147.11 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีสญัญาเพื่อรับการสนบัสนุนทางการเงิน
กับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ  2 แห่ง ส าหรับโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” โครงการ “The Teak Sathorn - 
Lumpini” โครงการ “The Teak Ari” และโครงการ “The Teak Rachadapisek” ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีส าคัญตามสัญญาตามท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้โครงการ “The Teak Sathorn - Nanglinchee” ท่ี
มีการท าสญัญาเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2562 มีเง่ือนไขท่ีส าคญัตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

  วงเงนิ   
 

 

หน่วย:  
ล้านบาท ระยะเวลาช าระหนี ้

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ เง่ือนไขการจ่ายช าระ หลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

61.00 12 เดือนนบัแต่วนัท่ี 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 

2562 

ร้อยละ MLR-1.40 ต่อปี ผูรั้บสินเช่ือตอ้งช าระหน้ีให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
วงเงินดงักล่าว 

 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการและค ้าประกนัโดย 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) 
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20. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
  อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 5.05%, 6.20% 5.00%, 6.20% 90,000,000.00 100,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - ตัว๋แลกเงินระยะสั้น   (2,033,691.51) (674,979.80) 

รวม   87,966,308.49 99,325,020.20 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีตัว๋แลกเงินระยะสั้ นวงเงินไม่เกิน 164.52 ลา้นบาท ระยะเวลาไม่เกิน 270 วนั  
ครบก าหนดวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีอนุมติัให้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อย
สองแห่ง คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด และบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด และหรือเป็นทุนหมุนเวียน 
ของบริษทัฯ 

21. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,504,311.00 6,977,986.00 6,465,027.00 5,365,323.00 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:       
       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 633,001.50 637,974.00 467,226.00 453,265.50 
       ตน้ทุนบริการในอดีต 605,686.50                - 360,588.00                  - 
       ตน้ทุนดอกเบ้ีย 145,418.50 125,188.50 113,952.00 96,586.50 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     

ก าไรจากการประมาณการตาม     
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติทางการเงิน (2,344,562.00)                  - (1,856,740.00)                  - 
   ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (51,210.00)                  - 317,094.00                  - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี                  -                  -                  -                  - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  7,492,645.50 7,741,148.50 5,867,147.00 5,915,175.00 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 
  (อตัราร้อยละ/ปี) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด 2.55, 2.66, 3.19, 3.29 3.08, 3.03, 2.81 2.66 3.08 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพิม่ข้ึน 6.34 7.96 6.34 7.96 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง 

มรณะไทย พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 100 ของตาราง 
มรณะไทย พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของตาราง 
มรณะไทย พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของตาราง 
มรณะไทย พ.ศ. 2560 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้
ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรหรือขาดทุน
ของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2562 

22. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ณ วันที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 

ก าไร
(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วันที่  
30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 

ณ วันที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 

ก าไร
(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วันที่  
30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  2,131,800.81 70,992.00            - 2,202,792.81 1,860,733.92 30,991.99              - 1,891,725.91 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้            1,080,503.99              -            - 1,080,503.99 678,735.28              -              - 678,735.28 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,434,220.20 204,358.10 (397,162.40) 1,241,415.90 1,293,005.40 188,353.20 (307,929.20) 1,173,429.40 
ผลแตกต่างค่าเส่ือมราคา 79,596.88 (79,596.88)            -            - 84,144.25 (84,144.25)              -              - 
ขาดทุนทางภาษี 2,292,725.54 1,605,122.51            - 3,897,848.05              -              -              -              - 

รวม 7,018,847.42 1,800,875.73 (397,162.40) 8,422,560.75 3,916,618.85 135,200.94 (307,929.20) 3,743,890.59 
 

        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 266,642.00 72,467.20 (81,992.00) 257,117.20              -              -              -              - 
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (278,301.20) (202,568.15)            - (480,869.35)              -              -              -              - 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (15,333,773.81) (2,106,082.84)            - (17,439,856.65)              -              -              -              - 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 547,811.18 217,973.32            - 765,784.50              -              -              -              - 

ขาดทุนทางภาษี 13,405,513.83 2,468,466.00            - 15,873,979.83              -              -              -              - 

รวม (1,392,108.00)  450,255.53 (81,992.00) (1,023,844.47)              -              -              -              - 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

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

ณ วันที ่
30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

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

ณ วันที่  
30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ       
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  2,243,674.16 (170,786.58) 2,072,887.58 1,972,607.27 (170,786.58) 1,801,820.69 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้            1,342,472.40 (69,272.38) 1,273,200.02 748,007.65 (69,272.38) 678,735.27 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 1,165,434.60 134,392.80 1,299,827.40 1,073,064.60 109,970.40 1,183,035.00 
ผลแตกต่างค่าเส่ือมราคา 23,388.96 42,989.76 66,378.72 102,457.24 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 

 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 230,162.60 18,239.70 248,402.30            -            -            - 
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - อสังหาริมทรัพย ์

เพ่ือการลงทุน (179,914.03) 72,741.79 (107,172.24)            -            -            - 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (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)            -            -            - 

บริษทัยอ่ยทุกแห่งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
เป็นจ านวนเงินรวม 3.30 ลา้นบาท และ 2.65 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษทัย่อยดังกล่าวจะยงัไม่มีก าไร                     
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ จึงยงัไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได ้                             
รอการตดับญัชี 

23. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั 5,342,572.90 4,054,590.90 5,342,572.90 4,054,590.90 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราว     
    - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (1,800,875.73) 62,676.40 (135,200.94) 124,359.26 

    - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (450,255.53) 6,936,737.33                -                - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,091,441.64 11,054,004.63 5,207,371.96 4,178,950.16 
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24. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย 
หุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 130 ลา้นบาท 

ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 มีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 19,429,902 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 
บาท รวมเป็นเงิน 1,942,990.20 บาท ในมูลค่าการใชสิ้ทธิหุ้นละ 0.489 บาท คิดเป็นราคาหุ้นรวม 9,451,295.18 บาท บริษทัฯ ได้
ด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

25. ก าไรต่อหุ้น 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัสูงกวา่ราคาตามสิทธิ ซ่ึงมีผลใหก้ าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดงัน้ี  
 ส าหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่ 14,396,515.62 7,529,695.40 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,915,311 1,915,311 
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด   
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน   
   ของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (พนัหุน้) 85,344 85,344 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับลด (พนัหุน้) 2,000,655 2,000,655 

ก าไรต่อหุ้น   
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.008 0.004 

   ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.007 0.004 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

 ส าหรับงวดหกเดือน  
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่ 29,765,475.98 16,023,455.10 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,886,023 1,886,023 
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด   
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน   
   ของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (พนัหุน้) 88,693 88,693 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับลด (พนัหุน้) 1,974,716 1,974,716 

ก าไรต่อหุ้น   
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.016 0.008 

   ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.015 0.008 
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26. ส ารองตามกฎหมาย  

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

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน   

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน  
1.20 ลา้นบาท (ปี พ.ศ. 2561: 1.04 ลา้นบาท) 

28. เงนิปันผลจ่าย   

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 31.96 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผล
ด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 19.15 ล้านบาท ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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29. การน าเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการ
ก าหนดส่วนงาน 

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

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมตดิตั้ง 
โครงการทีอ่ยู่อาศัย 
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตดัรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 114,168.49 103,352.34 18,485.80 28,949.31           -           -           -            -           -           -           -           - 132,654.29 132,301.65 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 333.17 69.52 4,213.80 32.20           -           -           -            -           -           - (4,546.97) (101.72)           -           - 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (78,740.23) (69,391.26) (16,845.36) (23,642.39)           -           -           -            -           -           - 1,439.19 220.71 (94,146.40) (92,812.94) 

ก าไรตามส่วนงาน 35,761.43 34,030.60 5,854.24 5,339.12           -           -           -            -           -           - (3,107.78) 118.99 38,507.89 39,488.71 
รายไดอ่ื้น     19.99 42.61 387.80 24.49 9,483.87 1,461.48 (7,433.59) 454.06 2,458.07 1,982.64 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  4,754.48 16,417.77           -            -           -            -           -            - 4,754.48 16,417.77 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (4,502.01) (5,218.77) (1,622.05) (34.97) (12,573.48) (11,401.69)           - 39.69 (18,697.54) (16,615.74) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (2,148.44) (1,114.65) (3,006.33) (1,799.39) (20,029.81) (17,593.71) 26.53 102.57 (25,158.05) (20,405.18) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (38.35) (16.06) (206.39) (734.18) (2,203.38) (1,152.60) 1,279.96 574.43 (1,168.16) (1,328.41) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้     (1,914.33) 10,110.90 (4,446.97) (2,544.05) (25,322.80) (28,686.52) (9,234.88) 1,289.74 696.69 19,539.79 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้     374.90 (3,229.96) 889.40            - (2,621.89) (1,920.81)           -            - (1,357.59) (5,150.77) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด     
(1,539.43) 6,880.94 (3,557.57) (2,544.05) (27,944.69) (30,607.33) (9,234.88) 1,289.74 (660.90) 14,389.02 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมตดิตั้ง 
โครงการทีอ่ยู่อาศัย 
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตดัรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 227,444.16 212,817.58 36,272.41 56,590.24           -           -           -           -           -           -           -           - 263,716.57 269,407.82 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 615.48 139.31 6,330.99 115.60           -           -           -           -           -           - (6,946.47) (254.91)           -            - 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (157,425.56) (142,861.86) (33,256.44) (47,245.56)           -           -           -           -           -           - 3,965.66 534.16 (186,716.34) (189,573.26) 

ก าไรตามส่วนงาน 70,634.08 70,095.03 9,346.96 9,460.28           -           -            -            -           -            - (2,980.81) 279.25 77,000.23 79,834.56 
รายไดอ่ื้น     19.99 42.61 437.82 24.49 13,698.46 5,437.31 (11,190.67) (403.11) 2,965.60 5,101.30 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  10,528.51 36,220.42           -           -           -           -           -           - 10,528.51 36,220.42 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (7,384.97) (8,883.21) (2,695.57) (34.97) (26,354.11) (24,083.69)           - 74.85 (36,434.65) (32,927.02) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (5,426.98) (5,617.41) (5,448.78) (3,613.83) (37,063.02) (36,600.75) 2.36 172.58 (47,936.42) (45,659.41) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย            -           -           -            -            - (254.95)             - 254.95            -            - 

ตน้ทุนทางการเงิน     (67.13) (25.36) (328.77) (734.18) (4,091.56) (1,526.38) 1,943.88 550.04 (2,543.58) (1,735.88) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้     (2,330.58) 21,737.05 (8,035.30) (4,358.49) (53,810.23) (57,028.46) (12,225.24) 928.56 3,579.69 40,833.97 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้     450.26 (6,936.74) 1,607.06            - (5,148.76) (4,117.26)            -           - (3,091.44) (11,054.00) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด     
(1,880.32) 14,800.31 (6,428.24) (4,358.49) (58,958.99) (61,145.72) (12,225.24) 928.56 488.25 29,779.97 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 
ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมตดิตั้ง 

โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพ่ือ 
ผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน               
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 37,250.00 33,500.00 3,000.00 3,000.00         -         -         -         -         -         -         -         - 40,250.00 36,500.00 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 10,980.45 11,051.34         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 10,980.45 11,051.34 
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุระหวา่งพฒันา         -         -         -         - 251,252.34 184,559.35         -         -         -         - (10,721.45) (3,659.72) 240,530.89 180,899.63 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ         -         -         -         - 233,244.20 188,707.80         -         -         -         -         -         - 233,244.20 188,707.80 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,901.24 12,856.64 9,120.66 5,109.36 9,729.58 10,161.12 1,653.66       766.68 1.82  7.42         -         - 32,406.96 28,901.22 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10,942.91 9,468.06 4,508.08 4,561.70 1,301.44 1,301.44         -         -         -         -         -         - 16,752.43 15,331.20 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3,743.89 3,916.62 778.88 809.50        -         - 3,899.79 2,292.73         -         -         -         - 8,422.56 7,018.85 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,578.54 1,578.54 810.00 810.00        - 169.42 2,289.00    1,647.00         -         -         -         - 4,677.54 4,204.96 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 76,397.03 72,371.20 18,217.62 14,290.56 495,527.56 384,899.13 7,842.45   4,706.41 1.82 7.42 (10,721.45) (3,659.72) 587,265.03 472,615.00 

กลุ่มบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จ านวนหน่ึงราย เป็นรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง จ านวนเงินรวม 36.46 ลา้นบาท และ 
22.66 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น าเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่างประเทศเป็นจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคญั 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ในประเทศไทย ต่างประเทศ ตดัรายการระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน         
   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 107,074.05 118,063.97 30,127.21 14,339.40 (4,546.97) (101.72) 132,654.29 132,301.65 
 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน         
   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 226,097.16 239,743.18 44,565.88 29,919.56 (6,946.47) (254.91) 263,716.57 269,407.82 
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30. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีและรายการซ้ือสินคา้ท่ี
คาดว่าจะเกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดมี้การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่             

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

สกลุเงนิ 
สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ  

หนีสิ้น 
ทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

หนีสิ้น 
ทางการเงนิ 

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 35,996,985.08 20,200,181.21 35,388,370.35 20,293,886.16 30.57 30.92 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์                   - 3,859,248.76               -                 - 20.29 20.89 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย                   - 196,045.02               -                 - 21.15 21.92 

 
 หน่วย: บาท  

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

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

สกลุเงนิ 
สินทรัพย์ทาง

การเงนิ  
หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

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

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  

31.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาด าเนินงาน 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง รถยนตแ์ละบริการ     
อ่ืน ๆ โดยสญัญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผกูพนัตามสญัญากบับุคคลภายนอกท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 13,836,313.24 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,047,130.02 

31.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยมีสัญญาก่อสร้างหลายสัญญา โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินรวม 53.44 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 26.72 ลา้นบาท) 
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31.3 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม 

  หน่วย: ล้านบาท 

  วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 35.70 (4.80) 30.90 
2) เงินกูย้มืระยะสั้น - ทรัสตรี์ซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต        

   และตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
274.38* (112.72) 161.66 

3) สญัญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ 35.00                    -    35.00 
4) วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 142.63 (47.15) 95.48 
5) เงินกูย้มืระยะยาว 667.72 (436.64) 231.08 

   
1,155.43 (601.31) 554.12 

* เป็นวงเงินร่วมกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยหน่ึงแห่ง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้ าประกนัการจ่ายช าระค่า
สินคา้ใหก้บัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 47.15 ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือดังกล่าวขา้งตน้ ค ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารติดภาระค ้ าประกันของบริษทัฯ และบริษทัย่อยและ 
เงินลงทุนในพนัธบตัรของบริษทัฯ (หมายเหตุ 9 และ 11) 

32. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ                   
การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.62 
ต่อ 1 และ 0.47 ต่อ 1 ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 1.30 ต่อ 1 และ 0.42 ต่อ 1) 

33. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ ออกหุ้นกูร้ะยะสั้นจ านวนเงิน 100.00 ลา้นบาท ชนิดระบุผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีหลกัประกัน คืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอขายนกัลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 10 ราย 
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34. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทงบการเงินรวมบางรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสาม
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึง
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย:บาท 

 งบการเงนิรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี  30 มิถนุายน พ.ศ. 2561 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ 
จ านวนท่ี 
จัดประเภท 

ตามท่ีจัด
ประเภทใหม่ ตามรายงานไว้ 

จ านวนท่ี 
จัดประเภท 

ตามท่ีจัด
ประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 14,268,761.19 2,346,983.26 16,615,744.45 30,580,043.19 2,346,983.26 32,927,026.45 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,752,164.21 (2,346,983.26) 20,405,180.95 48,006,391.26 (2,346,983.26) 45,659,408.00 

35. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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