บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท าและการน าเสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โดยถู กต้องตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิ นดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บ ัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ข ้า พเจ้า ปฏิ บัติ ต ามข้อกาหนดด้า น
จรรยาบรรณ รวมถึ งวางแผนและปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเพื่ อให้ไ ด้ความเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุ สมผลว่างบการเงิ น
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจานวนเงิ น
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิ นไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาและการนาเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิ จการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

-2ความเห็น
ข้า พเจ้า เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น รวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ
ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่าย
เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

หมายเหตุ

2558

2557

5
6
7
8
9
10

544,024,134.69
1,040,636,166.70
456,244,228.05
60,044,128.33
1,752,754,371.44
75,838,933.28
469,342,910.32
35,251,041.91
4,434,135,914.72

381,126,311.27
848,549,098.02
601,156,376.04
276,883,861.33
893,587,499.11
66,711,676.98
552,516,306.48
44,296,668.31
3,664,827,797.54

368,224,948.56
1,040,636,166.70
594,362,553.19
61,897,017.76
0.00
41,114,748.13
486,103,235.83
29,480,866.93
2,621,819,537.10

283,370,468.49
798,399,611.65
580,969,985.82
277,547,416.39
0.00
29,298,752.59
557,361,521.84
42,310,500.02
2,569,258,256.80

11
12
13
14

0.00
1,330,000.00
0.00
362,716,580.51
76,268,407.36
268,337,272.51
7,070,475.33
97,962,091.16
5,614,644.90
819,299,471.77
5,253,435,386.49

0.00
1,330,000.00
0.00
397,073,883.63
179,859,612.63
440,855,333.94
7,106,216.74
47,360,406.54
5,447,442.06
1,079,032,895.54
4,743,860,693.08

586,554,448.75
0.00
580,003,619.61
78,201,909.26
72,291,472.02
268,168,437.05
5,070,196.65
83,899,364.88
4,710,572.90
1,678,900,021.12
4,300,719,558.22

586,554,448.75
0.00
180,000,000.00
102,265,186.91
178,503,244.36
440,688,172.85
5,580,928.21
29,815,348.34
4,999,142.06
1,528,406,471.48
4,097,664,728.28

15
16
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ………......... เมือวันที ………………….......
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2558

2557

2558

2557

19

1,032,326,097.71

895,376,321.67

883,435,026.47

712,659,635.47

230,571,344.23

202,833,676.19

210,035,220.55

197,648,470.90

239,645.42

393,299.59

0.00

0.00

211,620,474.00

105,448,985.00

0.00

0.00

1,425,013,789.63

1,676,680,749.87

1,563,003,439.96

1,685,356,540.19

ภาษีขายตังพัก

36,729,775.61

33,808,556.39

36,218,146.59

33,738,066.39

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

46,089,609.87

3,595,375.68

42,350,940.39

0.00

2,982,590,736.47

2,918,136,964.39

2,735,042,773.96

2,629,402,712.95

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เจ้าหนีเงินประกันผลงาน
เจ้าหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนด
ภายใน 1 ปี

20

รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซือจะขาย
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

21

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

420,630,227.94

99,970,227.94

0.00

0.00

หุน้ กูร้ ะยะยาว

23

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

เจ้าหนีตามสัญญาเช่าการเงิน

20

0.00

238,737.21

0.00

0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

24

41,314,698.02

34,476,537.02

26,726,637.00

21,734,335.00

861,944,925.96

534,685,502.17

426,726,637.00

421,734,335.00

3,844,535,662.43

3,452,822,466.56

3,161,769,410.96

3,051,137,047.95

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 308,676,462 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

25

308,676,462.00

หุน้ สามัญ 368,676,462 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

308,676,462.00
368,676,462.00

368,676,462.00

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 308,676,462 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

778,968,231.98

661,107,117.56

509,020,126.31

416,597,659.38

1,408,898,252.93

1,291,037,138.51

1,138,950,147.26

1,046,527,680.33

1,471.13

1,088.01

0.00

0.00

1,408,899,724.06
5,253,435,386.49

1,291,038,226.52
4,743,860,693.08

1,138,950,147.26
4,300,719,558.22

1,046,527,680.33
4,097,664,728.28

0.00

0.00

0.00

0.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ - จากการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

26

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

3,532,063,854.35

5,612,378,630.75

3,809,540,184.06

5,649,711,538.82

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

233,576,537.69

193,641,094.27

0.00

0.00

รายได้จากการขายสิ นค้า

366,046,131.93

357,465,489.98

0.00

0.00

5,808,330.89

5,204,144.85

0.00

0.00

4,137,494,854.86

6,168,689,359.85

3,809,540,184.06

5,649,711,538.82

รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง

รายได้จากการบริ การ
รวมรายได้
ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้าง

(3,088,730,940.60) (5,149,623,132.71) (3,364,210,466.49) (5,184,978,598.60)

ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

(154,429,659.59)

(124,355,908.81)

0.00

0.00

ต้นทุนขายสิ นค้า

(274,338,582.63)

(269,089,699.45)

0.00

0.00

(5,180,714.00)

(4,719,900.00)

0.00

0.00

ต้นทุนบริ การ
รวมต้นทุน

(3,522,679,896.82) (5,547,788,640.97) (3,364,210,466.49) (5,184,978,598.60)

กําไรขันต้น

614,814,958.04

620,900,718.88

445,329,717.57

464,732,940.22

73,760,140.26

69,968,988.71

84,148,004.48

53,656,050.27

688,575,098.30

690,869,707.59

529,477,722.05

518,388,990.49

(53,574,127.72)

(57,386,881.43)

0.00

0.00

(225,854,544.19)

(241,113,081.69)

(157,083,809.58)

(177,604,427.24)

(161,431.36)

280,200.00

0.00

0.00

ต้นทุนทางการเงิน

(20,224,868.44)

(4,356,409.53)

(20,202,501.19)

(4,188,850.64)

รวมค่าใช้จ่าย

(299,814,971.71)

(302,576,172.65)

(177,286,310.77)

(181,793,277.88)

รายได้อืน
อืน ๆ
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
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ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนีสงสัยจะสู ญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
-2-

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

388,760,126.59

388,293,534.94

352,191,411.28

336,595,712.61

(85,692,751.85)

(82,388,726.62)

(74,563,067.15)

(72,708,003.84)

กําไรสําหรับงวด

303,067,374.74

305,904,808.32

277,628,344.13

263,887,708.77

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00
303,067,374.74

0.00
305,904,808.32

0.00
277,628,344.13

0.00
263,887,708.77

ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่

303,066,991.62

305,904,643.38

277,628,344.13

263,887,708.77

ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

383.12
303,067,374.74

164.94
305,904,808.32

0.00
277,628,344.13

0.00
263,887,708.77

0.982

0.991

0.899

0.855

308,676,462

308,676,462

308,676,462

308,676,462

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

30

การแบ่งปั นกําไร

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสําหรับงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ทุนทีออก

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินมูลค่า

และชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ - จากการ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี

รวม

อํานาจควบคุม

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ใหญ่

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2557

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

30,366,898.27

485,173,806.91

1,108,603,079.93

923.07

1,108,604,003.00

การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี 2557
สํารองตามกฎหมาย
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0.00

0.00

0.00

6,500,747.93

(6,500,747.93)

0.00

0.00

0.00

เงินปั นผลจ่าย

27

0.00

0.00

0.00

0.00

(123,470,584.80)

(123,470,584.80)

0.00

(123,470,584.80)

0.00

0.00

0.00

0.00

305,904,643.38

305,904,643.38

164.94

305,904,808.32

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

661,107,117.56

1,291,037,138.51

1,088.01

1,291,038,226.52

0.00

0.00

0.00

0.00

(185,205,877.20)

(185,205,877.20)

0.00

(185,205,877.20)

0.00

0.00

0.00

0.00

303,066,991.62

303,066,991.62

383.12

303,067,374.74

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

778,968,231.98

1,408,898,252.93

1,471.13

1,408,899,724.06

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี 2557
ยอดคงเหลือ ณ สิ นปี 2557
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี 2558
เงินปั นผลจ่าย
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กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี 2558
ยอดคงเหลือ ณ สิ นปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนทีออก

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินมูลค่า

และชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ - จากการ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

รวมส่วนของ

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุ้น

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2557

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

30,366,898.27

282,681,283.34

906,110,556.36

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น สําหรับปี 2557
สํารองตามกฎหมาย

26

0.00

0.00

0.00

6,500,747.93

(6,500,747.93)

0.00

เงินปันผลจ่าย

27

0.00

0.00

0.00

0.00

(123,470,584.80)

(123,470,584.80)

0.00

0.00

0.00

0.00

263,887,708.77

263,887,708.77

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

416,597,659.38

1,046,527,680.33

0.00

0.00

0.00

0.00

(185,205,877.20)

(185,205,877.20)

0.00
308,676,462.00

0.00
97,844,800.00

0.00
186,541,112.75

0.00
36,867,646.20

277,628,344.13
509,020,126.31

277,628,344.13
1,138,950,147.26

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ นปี 2557
การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น สําหรับปี 2558
เงินปันผลจ่าย
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กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ นปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจ่าย
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายตัดจ่าย
หนีสงสัยจะสูญ
(กําไร)จากการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
(กําไร)จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้จากการริ บเงินจอง
เงินประกันผลงานตัดจ่าย
รายได้อืนจากการหักเงินประกันผลงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
การเปลียนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ
ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

388,760,126.59

388,293,534.94

352,191,411.28

336,595,712.61

49,588,157.86
1,936,352.78
1,780,623.24
161,431.36
(8,940,893.11)
(1,573,913.98)
(50,342.37)
4,016,499.12
8,030,825.00
(2,286,670.00)
5,763,033.66
(6,893,647.33)
20,224,868.44

47,045,990.36
2,103,451.46
648,941.98
(280,200.00)
(683,560.78)
(5,742,466.87)
0.00
3,405,391.82
7,182,995.00
0.00
0.00
0.00
4,356,409.53

27,756,436.00
1,670,814.73
1,780,466.23
0.00
(4,540,492.21)
(63,392.06)
(50,342.37)
3,917,400.92
5,607,218.00
0.00
5,763,033.66
(6,893,647.33)
20,202,501.19

28,295,457.32
1,734,740.03
648,941.98
0.00
(534,074.41)
(23,455.53)
0.00
2,659,249.93
5,114,931.00
0.00
0.00
0.00
4,188,850.64

460,516,451.26

446,330,487.44

407,341,408.04

378,680,353.57

148,979,123.63
216,839,733.00
(853,141,598.80)
(9,127,256.30)
77,410,362.50
9,045,626.40
(167,202.84)

84,837,375.07
221,988,531.26
(187,041,526.82)
55,841,284.46
(136,746,233.46)
(26,579,874.96)
(33,372.94)

(13,392,567.37)
215,650,398.63
0.00
(11,815,995.54)
65,495,252.35
12,829,633.09
288,569.16

67,541,996.45
236,556,319.60
0.00
44,521,904.84
(133,676,890.94)
(24,593,706.67)
(57,903.32)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

การเปลียนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนีสิ นดําเนินงาน เพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

131,941,279.39

(162,563,780.37)

171,051,442.59

(162,962,291.93)

33,386,608.98

54,189,703.01

18,035,690.59

55,621,246.02

108,504,814.00

96,209,982.91

0.00

0.00

(1,192,664.00)

(6,212,826.00)

(614,916.00)

0.00

(251,666,960.24)

(171,107,752.20)

(122,353,100.23)

(162,431,961.88)

2,495,284.20

150,962.55

2,480,080.20

149,912.55

73,823,601.18

269,262,959.95

744,995,895.51

299,348,978.29

จ่ายดอกเบีย

(26,209,310.76)

(8,314,280.12)

(20,202,500.81)

(1,181,179.40)

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายรับคืน

104,475,351.92

86,821,760.43

104,432,479.11

86,761,040.99

จ่ายภาษีเงินได้

(96,493,572.16)

(174,318,044.56)

(86,297,316.30)

(163,437,154.06)

55,596,070.18

173,452,395.70

742,928,557.51

221,491,685.82

1,441,853,824.43

0.00

1,387,303,937.16

0.00

(396,595,278.17) (1,625,000,000.00)

(347,823,790.17)

เจ้าหนีเงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซือจะขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
ภาษีขายตังพัก
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื แก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(1,625,000,000.00)
0.00

0.00

(400,003,619.61)

(180,000,000.00)

3,446,235.98

1,681,400.77

691,609.64

295,292.69

750,000.00

0.00

750,000.00

0.00

(18,781,545.02)

(43,093,488.94)

(7,270,122.43)

(22,576,328.38)

(2,546,555.00)

(3,283,500.00)

(1,859,740.80)

(3,205,500.00)

172,518,061.43

(59,512,100.34)

172,519,735.80

(59,509,939.25)

(27,759,978.18)

(500,802,966.68)

(472,868,200.24)

(612,820,265.11)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

(5,232,260.83)

0.00

0.00

320,660,000.00

0.00

0.00

0.00

เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

0.00

(29,772.06)

0.00

0.00

เงินสดรับจากออกหุน้ กู้

0.00

400,000,000.00

0.00

400,000,000.00

(392,391.38)

(786,812.44)

0.00

0.00

(185,205,877.20)

(123,470,584.80)

(185,205,877.20)

(123,470,584.80)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

135,061,731.42

270,480,569.87

(185,205,877.20)

276,529,415.20

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ

162,897,823.42

(56,870,001.11)

84,854,480.07

(114,799,164.09)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ นงวด

381,126,311.27
544,024,134.69

437,996,312.38
381,126,311.27

283,370,468.49
368,224,948.56

398,169,632.58
283,370,468.49

เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจ่ายชําระเจ้าหนีตามสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000061
1.2 สานักงานใหญ่ต้งั อยูเ่ ลขที่ 503 ชั้นที่ 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี
1.3 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้ าง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน
2554 เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ

จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ

องค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร ได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
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-2ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือ เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หาร
จาเป็ นต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูโ่ ดยประมาณ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ควรรับรู้ จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี ปั จจุบนั
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-3บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งนี้กาหนดให้กิจการต้องรับรู้ รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุ ญาตให้กิจการเลือกรับรู ้
รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ ในกาไรขาดทุนก็ได้ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ รายการกาไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้ อหา
เกี่ยวกับการบัญชีสาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกาหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับ การพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอานาจการควบคุมหรื อไม่
กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมี
สิ ทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อานาจในการสัง่ การกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ถึงแม้ว่าตนจะมีสดั ส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงโดยรวม

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีอานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนาบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทางบการเงิน
รวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-4มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใด ๆ ต้องพิจารณาว่าตนมี
การควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรื อไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่ วมกับผูล้ งทุนรายอื่นใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็ นการร่ วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้นกิจการต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกาหนดประเภทของการร่ วมการงานนั้นว่าเป็ น การดาเนิ นงานร่ วมกัน (Joint operation) หรื อการร่ วมค้า (Joint
venture) และบันทึกส่ วนได้เสี ยจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วมการงาน กล่าวคือ หากเป็ นการดาเนิ น
งานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู ้ ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดาเนิ นงานร่ วมกันตาม
ส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็ นการร่ วมค้า ให้กิจการรับรู ้ เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย หรื องบการเงินรวม (หากมี) และรับรู ้ เงินลงทุนในการ
ร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การร่ วมการงาน
บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกาหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการ
รับรู้ ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) จานวนหลายฉบับ
ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การนาเสนองบการเงิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-5เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาก่อสร้ าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลประโยชน์พนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)

ต้นทุนการกูย้ ืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)

กาไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-6เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)

ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)

การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ส่วนงานดาเนิ นงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

การร่ วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนิ นงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่าดาเนิ นงาน-สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-7เรื่ อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาส่ งรัฐ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวข้างต้นต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้
2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-82.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม(ต่อ)
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญอย่างสม่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้
ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้) สาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
3. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุม
ในบริ ษทั เหล่านั้น หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่เป็ นสาระสาคัญแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้นา
บริ ษทั ย่อยเข้ามาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มีอานาจควบคุม
3.2 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานรวมของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เท่านั้น การใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีขอ้ จากัดด้านลักษณะธุรกิจ
ที่คอ่ นข้างแตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ต่าง ๆ ที่นางบการเงินมาประกอบเป็ นงบการเงินรวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

-93.3 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่และงบการเงินบริ ษทั ย่อย
ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) เข้าถือหุ ้นหรื อมีอานาจควบคุมอย่างเป็ นสาระสาคัญในบริ ษทั ย่อยดังนี้
อัตราร้ อยละของการถือหุ ้น
ชื่อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ
หรื อส่ วนได้เสี ย
2558
2557
- บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่
บริ ษทั ย่อย
ผลิต / ขายพื้น
99.99
99.99
แมททีเรี ยล จากัด
คอนกรี ตอัดแรง
- บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
พัฒนาอสังหา99.99
99.99
ริ มทรัพย์เพื่อขาย
- บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จากัด
บริ ษทั ย่อยของ บริ หารอาคารชุด
99.97
99.97
บมจ. บิลท์ แลนด์
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริ ษทั ฯ

รับรู้ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้ าง

โดยพิจารณาเมื่อผลงานการก่อสร้ างตามสัญญาของบริ ษทั ฯ

สามารถประมาณได้อย่างน่ าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญารับรู ้ เป็ นรายได้ตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ โดย
อัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จประมาณโดยวิศวกร ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากการสารวจทางกายภาพเปรี ยบเทียบ
กับต้นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจริ งของงานที่ทาเสร็ จ จนถึงวันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเทียบกับประมาณ
การต้นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้น
มูลค่ารายได้ตามสัญญา

กรณี ที่มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่า

กิจการจะรับรู ้ ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็ จ รายได้ที่รับรู ้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น "รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ"
ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.1.2 ต้นทุนการก่อสร้ าง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้ าง รับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.3 บริ ษทั ย่อยรับรู ้ รายได้จากการขายเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า และได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระ
สาคัญให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.1.4 บริ ษทั ย่อยรับรู ้ รายได้จากการขายบ้านพร้ อมที่ดิน และอาคารชุดพักอาศัยเป็ นรายได้ท้ งั จานวน เมื่อบริ ษทั ฯ
ได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนยั สาคัญในทรัพย์สินให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.1.5 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) รับรู ้ รายได้จากการให้บริ การบริ หารอาคารชุด เป็ นรายได้
เมื่อให้บริ การเสร็ จสิ้น

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 10 4.1.6 บริ ษทั ย่อยคานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้ อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พ้นื ที่ และเกณฑ์ราคาขาย
4.1.7 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภท
ที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กาหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าน้อย
4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ด้วยยอดสุ ทธิจากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ และบันทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญโดยประมาณการจากจานวนหนี้ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ จานวนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.4 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรื อมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
แล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้ าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
โครงการและดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุน เมื่องานก่อสร้ างแล้วเสร็ จหรื อ
โครงการหยุดพัฒนา
4.5 การบันทึกดอกเบี้ยจ่ายจากการกูย้ ืมเป็ นต้นทุนของทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อยบันทึกดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกูย้ ืมเพื่อใช้ในระหว่างการพัฒนาก่อสร้ าง เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง

และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการได้แล้วเสร็ จ

พร้ อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรื อพร้ อมที่จะขายหรื อ

หยุดชะงักลง จนกว่าจะมีการดาเนิ นการพัฒนา/ก่อสร้ างต่อไป
4.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนคานวณโดยวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 11 4.7 เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวมที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุน ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ที่บริ ษทั จาหน่ ายหลักทรัพย์เพียงบางส่ วน ราคาตามบัญชีต่อหน่ วยที่ใช้ในการคานวณกาไรหรื อขาดทุน
ของเงินลงทุนชนิ ดเดียวกัน คานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.7.2 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคามูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ที่ประกาศ
ณ วันที่รายงาน
4.7.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.7.4 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และ
แสดงด้วยราคาทุนปรับยอดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด" ในการจัดทางบการเงิน
รวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนื่ องจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้เพื่อการซื้อเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภท โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
จานวนปี
อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง
20
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5 - 20
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
5
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสานักงาน
3-5
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5
สานักงานขาย
2-5
ห้องตัวอย่าง
5
ยานพาหนะ
5
อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจาอื่น ๆ
5

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 12 4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ในการจัดทางบการเงินรวม สิ นทรัพย์ประจาที่มีการประเมินราคายุติธรรมเพิ่มของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด" เพื่อใช้ในการซื้อเงินลงทุน ได้คานวณค่าเสื่ อมราคาใหม่สาหรับอาคารและอุปกรณ์โดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลือ โดยประมาณของสิ นทรัพย์ นับจากวันที่บริ ษทั ฯ ซื้อเงินลงทุนมาดังนี้
จานวนปี
อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง

12 - 44

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

2 - 14

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการรื้ อ การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้งั ของ
สิ นทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิดค่าเสื่ อมราคา
สาหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมี
ต้นทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและ
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
4.9 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตนต่าง ๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หากมีราคาต่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า

ซึ่งจะรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวใน

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่าต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีก
ต่อไปหรื อยังมีอยูแ่ ต่จะเป็ นไปตามทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อื่น"
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใด
จะสู งกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
4.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ซึ่งมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ บริ ษทั ฯ ตัดจ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ 3-10 ปี

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 13 4.11 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.11.1 ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น
และคานวณภาษีเงินได้ตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.11.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น โดยใช้อตั ราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ

และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราว

ที่ตอ้ งเสี ยภาษี

ทุกรายการแต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ

และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีใน

อนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ

และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปค่อนข้างแน่ ว่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ

และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่

เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.12 สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ด้วยจานวนเท่ากับราคายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่เช่าการเงิน ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญา ค่างวดที่ชาระจะนาไปหักลดเงินต้น และบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทาง
การเงินด้วยจานวนเงินตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.13 กองทุนสารองเลี้ยงชีพและค่าใช้จ่ายพนักงาน
4.13.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 14 4.13.2 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้
กาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้า
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.13.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บนั ทึกในงบการเงิน
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ซ่ ึงคานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ภายใต้สมมติฐานที่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย กาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
ผลกาไรหรื อขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน จะรับรู ้ ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคานวณโดยการหารยอด
กาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลารายงาน ด้วยจานวนหุ ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายและเรี ยกชาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.15 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อ
สมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน

และการเปิ ดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจานวนเงินที่ประมาณไว้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 15 4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มาน อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากร
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไปตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่ นอน บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยจะรับรู้ รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

245,000.00

245,000.00

0.00

0.00

เงินฝากระหว่างทาง

2,212,713.83

0.00

0.00

0.00

เงินฝากกระแสรายวัน

46,251,358.64

46,352,223.97

36,810,423.09

36,371,264.90

412,083,045.45

232,502,217.38

248,182,508.70

144,972,333.67

83,232,016.77

102,026,869.92

83,232,016.77

102,026,869.92

544,024,134.69

381,126,311.27

368,224,948.56

283,370,468.49

เงินสด

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา 3 เดือน
รวม

2558

2557

6. เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

เงินฝากประจา 3 - 12 เดือน

355,734,726.93

397,865,537.24

355,734,726.93

397,865,537.24

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

684,901,439.77

450,683,560.78

684,901,439.77

400,534,074.41

รวม

1,040,636,166.70

848,549,098.02

1,040,636,166.70

798,399,611.65

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 16 6. เงินลงทุนชัว่ คราว (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

2557

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ทุนตัดจาหน่ าย

มูลค่ายุติธรรม

ทุนตัดจาหน่ าย

มูลค่ายุติธรรม

680,350,886.29

684,889,176.44

450,000,000.00

450,683,560.78

10,061.27

12,263.33

0.00

0.00

4,540,492.21

0.00

683,560.78

0.00

684,901,439.77

684,901,439.77

450,683,560.78

450,683,560.78

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ทุนตัดจาหน่ าย

มูลค่ายุติธรรม

ทุนตัดจาหน่ าย

มูลค่ายุติธรรม

680,350,886.29

684,889,176.44

400,000,000.00

400,534,074.41

10,061.27

12,263.33

0.00

0.00

4,540,492.21

0.00

534,074.41

0.00

684,901,439.77

684,901,439.77

400,534,074.41

400,534,074.41

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

271,700,905.85

204,484,554.26

368,497,920.33

187,037,108.31

อายุระหว่าง 1 - 3 เดือน

117,805,790.83

302,521,963.48

177,596,651.38

313,734,607.62

อายุระหว่าง 3 - 6 เดือน

8,970,852.02

1,089,285.83

7,025,193.18

0.00

อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน

593,814.34

162,014.15

0.00

0.00

18,300,401.69

17,824,525.52

15,317,892.94

15,317,892.94

รวม

417,371,764.73

526,082,343.24

568,437,657.83

516,089,608.87

(หัก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

(18,300,892.94)

(18,525,406.70)

(15,317,892.94)

(15,317,892.94)

399,070,871.79

507,556,936.54

553,119,764.89

500,771,715.93

7,189,711.84

18,109,462.26

650,023.90

4,459,159.93

46,120,728.43

66,567,432.34

34,553,583.57

66,338,402.54

3,862,915.99

8,922,544.90

6,039,180.83

9,400,707.42

57,173,356.26

93,599,439.50

41,242,788.30

80,198,269.89

456,244,228.05

601,156,376.04

594,362,553.19

580,969,985.82

ลูกหนี้ การค้าตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ

อายุมากกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 18 8. รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่างานตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

6,163,403,229.08

19,844,799,220.58

6,167,499,109.16

20,418,736,512.99

3,926,642,409.18

13,570,669,261.72

3,930,738,289.26

13,657,772,051.42

การรับรู้ รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาเสร็ จ
(หัก) มูลค่างานก่อสร้ างที่เรี ยกเก็บ
รวม

(3,866,598,280.85) (13,293,785,400.39)
60,044,128.33

276,883,861.33

(3,868,841,271.50) (13,380,224,635.03)
61,897,017.76

277,547,416.39

9. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
อาคารชุด

79,063,048.48

30,653,128.87

0.00

0.00

0.00

12,907,734.82

0.00

0.00

ที่ดิน

664,772,748.38

629,753,164.38

0.00

0.00

งานระหว่างก่อสร้ าง

996,345,882.28

213,970,529.30

0.00

0.00

12,572,692.30

6,302,941.74

0.00

0.00

1,752,754,371.44

893,587,499.11

0.00

0.00

บ้านเพื่อขาย

ต้นทุนการกูย้ ืม
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 7 โครงการ และ 6 โครงการ ตามลาดับ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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9. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง (ต่อ)
ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างโครงการของ บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ได้นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์
ค้าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร ตามหมายเหตุ 22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ2557 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็ นต้นทุน
โครงการจานวน 6.32 ล้านบาท และจานวน 4.77 ล้านบาท ตามลาดับ
10. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558
สิ นค้าสาเร็ จรู ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

18,955,470.72

19,624,322.14

0.00

0.00

วัตถุดิบ

9,056,581.99

12,421,764.64

0.00

0.00

วัสดุก่อสร้ าง

41,114,748.13

29,298,752.59

41,114,748.13

29,298,752.59

วัสดุสิ้นเปลือง

11,192,408.97

11,647,114.14

0.00

0.00

(หัก) ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า

(4,480,276.53)

(6,280,276.53)

0.00

0.00

75,838,933.28

66,711,676.98

41,114,748.13

29,298,752.59

รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 20 11. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
สัดส่วนการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่

ประเภทธุรกิจ

2558

2557

เงินปันผล

2558

2557

2558

2557

ผลิต / ขาย
พื้นคอนกรี ต

แมททีเรี ยล จากัด

อัดแรง

บริ ษทั บิลท์ แลนด์

พัฒนาอสัง-

จากัด (มหาชน)

หาริ มทรัพย์
เพื่อขาย

บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท
จากัด

วิธีราคาทุน

99.99

99.99

286,554,648.75

286,554,648.75

0.00

0.00

99.99

99.99

299,999,800.00

299,999,800.00

0.00

0.00

99.97
รวม

99.97

0.00
586,554,448.75

0.00
586,554,448.75

0.00
0.00

0.00
0.00

บริ หาร
อาคารชุด

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)
อัตรา
งบการเงินรวม
รายการ

2558

ดอกเบี้ย

อายุ

หมายเหตุ

2557

พันธบัตรรัฐบาล
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด
บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
รวม

1,230,000.00

1,230,000.00 4.00% - 5.50% 5 - 10 ปี ค้ าประกันการใช้
กระแสไฟฟ้ า

100,000.00

100,000.00 5.00%-6.00% 5 เดือน ค้ าประกันการใช้
กระแสไฟฟ้ า
1,330,000.00

1,330,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด มีพนั ธบัตรรัฐบาล 4 ฉบับ ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
3 กันยายน 2559 วันที่ 3 กันยายน 2561 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 13 มีนาคม 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) มีพนั ธบัตรรัฐบาล 1 ฉบับ ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กันยายน 2559
13. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย จานวน 580 ล้านบาท และ 180 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษทั ย่อย
ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 - 5.00 ต่อปี

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 21 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : บาท)

ราคาทุน:ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร
สานักงานขาย
เครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
ห้องตัวอย่าง
ยานพาหนะ
อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจาอื่ น ๆ
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ส่ วนปรับปรุ ง - ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร
สานักงานขาย
เครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
ห้องตัวอย่าง
ยานพาหนะ
อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจาอื่ น ๆ
รวม
มูลค่าสุ ทธิ

1 มกราคม 2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

193,481,712.80
86,259,350.50
670,993.62
2,880,667.01
24,325,938.44
265,558,172.94
15,672,333.92
4,773,156.84
37,177,450.93
21,688,495.76
36,666,045.62
689,154,318.38

0.00
0.00
2,521,172.35
2,389,425.57
3,854,015.76
16,072,735.70
3,716,370.35
137,171.00
1,600,000.00
667,000.00
25,470,558.76
56,428,449.49

0.00
0.00
0.00
0.00
(733,338.22)
(15,031,565.79)
(254,743.56)
(1,266,441.88)
(1,670,031.57)
(531,949.75)
0.00
(19,488,070.77)

1,669,337.97
524,259.58
2,043,818.45
0.00
(84,373.45)
2,487,171.08
1,750,452.36
277,128.40
0.00
0.00
(21,625,544.94)
(12,957,750.55)

195,151,050.77
86,783,610.08
5,235,984.42
5,270,092.58
27,362,242.53
269,086,513.93
20,884,413.07
3,921,014.36
37,107,419.36
21,823,546.01
40,511,059.44
713,136,946.55

0.00
0.00
570,118.90
0.00
2,486,346.89
7,664,574.78
1,400,837.72
155,800.00
2,832,279.43
16,000.00
6,263,256.53
21,389,214.25

0.00
(162,567.55)
0.00
(5,270,092.58)
(2,760,444.85)
(12,019,033.57)
(1,960,169.60)
(3,279,344.53)
(331,004.53)
(328,506.66)
0.00
(26,111,163.87)

0.00
16,062,598.74
0.00
0.00
0.00
28,024,761.22
0.00
0.00
0.00
1,300,350.47
(45,387,710.43)
0.00

195,151,050.77
102,683,641.27
5,806,103.32
0.00
27,088,144.57
292,756,816.36
20,325,081.19
797,469.83
39,608,694.26
22,811,389.82
1,386,605.54
708,414,996.93

6,523,596.22
42,314,065.48
236,745.44
2,880,666.01
13,676,595.83
163,412,613.21
7,768,546.90
1,766,177.01
26,187,182.16
19,294,629.35
284,060,817.61
405,093,500.77

872,033.60
4,488,906.86
273,278.51
654,636.87
4,641,442.44
28,557,734.52
3,084,862.80
824,381.64
2,836,874.44
811,838.68
47,045,990.36

0.00
0.00
0.00
0.00
(587,054.12)
(11,428,111.85)
(179,009.69)
(659,901.75)
(1,657,744.89)
(531,922.75)
(15,043,745.05)

0.00
0.00
0.00
0.00
(62,491.75)
0.00
62,491.75
0.00
0.00
0.00
0.00

7,395,629.82
46,802,972.34
510,023.95
3,535,302.88
17,668,492.40
180,542,235.88
10,736,891.76
1,930,656.90
27,366,311.71
19,574,545.28
316,063,062.92
397,073,883.63

933,117.21
4,683,341.71
305,393.25
1,734,787.70
4,344,395.07
29,880,973.66
3,277,737.27
251,508.51
3,282,920.37
893,983.11
49,588,157.86

0.00
(119,413.99)
0.00
(5,270,090.58)
(2,420,905.17)
(8,074,724.67)
(1,550,059.77)
(1,866,653.93)
(331,000.53)
(328,493.66)
(19,961,342.30)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,537.94
0.00
0.00
0.00
0.00
8,537.94

8,328,747.03
51,366,900.06
815,417.20
0.00
19,591,982.30
202,357,022.81
12,464,569.26
315,511.48
30,318,231.55
20,140,034.73
345,698,416.42
362,716,580.51

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

31 ธันวาคม 2558

- 22 -

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด" ในการจัดทา
งบการเงินรวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ซ้ือมา

ซึ่งมีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ของสิ นทรัพย์เพื่อการซื้อ

เงินลงทุน (ปี 2547) โดยมีการประเมินราคาที่ดิน ด้วยวิธีราคาตลาดเพิ่มขึ้นจานวน 132,071,473.16 บาท อาคารและอุปกรณ์
โดยวิธีราคาทดแทน เพิ่มขึ้นจานวน 30,612,974.49 บาท ซึ่งการประเมินราคาเพิ่มดังกล่าวทาให้คา่ เสื่ อมราคาของอาคาร
และอุปกรณ์ของบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด ในงบการเงินรวม สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 ต่ากว่างบการเงินของบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด จานวน 1,113,619.50 บาท
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อยได้นา ที่ดิน อาคารโรงงานและเครื่ องจักรไปค้ าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมจากธนาคารแห่ งหนึ่ง และค้ าประกันภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 18.1
และ 36.2 และได้ยกเลิกภาระค้ าประกันเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 23 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน:ที่ดิน

10,633,250.00

0.00

0.00

0.00

10,633,250.00

0.00

0.00

0.00

10,633,250.00

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

12,368,511.92

0.00

0.00

0.00

12,368,511.92

0.00

0.00

0.00

12,368,511.92

ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร

670,993.62

2,521,172.35

0.00

2,043,818.45

5,235,984.42

0.00

0.00

0.00

5,235,984.42

22,554,332.65

3,625,166.66

(731,198.22)

0.00

25,448,301.09

2,078,613.61

(2,315,523.69)

0.00

25,211,391.01

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

105,665,474.82

13,710,923.41

(4,898,866.57)

0.00

114,477,531.66

5,417,106.85

(7,438,402.12)

0.00

112,456,236.39

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

14,542,887.89

3,157,651.05

(254,743.56)

822,429.91

18,268,225.29

743,056.39

(1,794,113.56)

0.00

17,217,168.12

ยานพาหนะ

26,759,460.52

0.00

(13,000.00)

0.00

26,746,460.52

0.00

0.00

0.00

26,746,460.52

อาคารชัว่ คราว

12,474,663.38

632,000.00

(329,200.00)

0.00

12,777,463.38

0.00

(287,666.66)

0.00

12,489,796.72

2,043,818.45

822,429.91

0.00

(2,866,248.36)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207,713,393.25

24,469,343.38

(6,227,008.35)

0.00

225,955,728.28

8,238,776.85

(11,835,706.03)

0.00

222,358,799.10

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

4,944,490.09

618,425.49

0.00

0.00

5,562,915.58

618,281.98

0.00

0.00

6,181,197.56

ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร

236,745.44

273,278.51

0.00

0.00

510,023.95

274,169.52

0.00

0.00

784,193.47

เครื่ องใช้สานักงาน

12,841,409.00

4,235,566.37

(584,949.08)

0.00

16,492,026.29

3,952,419.22

(2,050,160.67)

0.00

18,394,284.84

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

42,854,937.72

18,221,229.48

(2,197,818.69)

0.00

58,878,348.51

17,876,909.45

(3,533,551.13)

0.00

73,221,706.83

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

7,402,053.19

2,647,374.12

(179,009.69)

0.00

9,870,417.62

2,767,807.71

(1,418,721.07)

0.00

11,219,504.26

ยานพาหนะ

19,907,994.97

1,593,569.34

(4,947.80)

0.00

21,496,616.51

1,585,426.47

0.00

0.00

23,082,042.98

อาคารชัว่ คราว

10,503,374.90

706,014.01

(329,196.00)

0.00

10,880,192.91

681,421.65

(287,654.66)

0.00

11,273,959.90

รวม

98,691,005.31
109,022,387.94

28,295,457.32

(3,295,921.26)

0.00

123,690,541.37
102,265,186.91

27,756,436.00

(7,290,087.53)

0.00

144,156,889.84
78,201,909.26

เครื่ องใช้สานักงาน

สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:-

มูลค่าสุ ทธิ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 24 15. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจาธนาคาร 7 แห่ ง ใช้เป็ นหลักประกัน ให้ธนาคารออกหนังสื อ
ค้าประกัน ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตามหมายเหตุ 18.1 และ 36.1
16. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิม่
จาหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
จาหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาการตัดจาหน่ ายที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาการตัดจาหน่ ายที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

17,978,537.57
3,283,500.00
21,262,037.57
2,841,019.10
(1,115,405.00)
22,987,651.67

12,002,348.57
3,205,500.00
15,207,848.57
1,859,740.80
(750,000.00)
16,317,589.37

(12,052,369.37)
(2,103,451.46)
(14,155,820.83)
(1,936,352.78)
174,997.27
(15,917,176.34)

(7,892,180.33)
(1,734,740.03)
(9,626,920.36)
(1,670,814.73)
50,342.37
(11,247,392.72)

7,070,475.33
7,106,216.74

5,070,196.65
5,580,928.21

1 เดือน - 9 ปี
1 เดือน - 8 ปี 4 เดือน
1 เดือน - 9 ปี 4 เดือน 1 เดือน - 9 ปี 4 เดือน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 25 17. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
3,737,367.61
3,705,081.34
3,063,578.59
3,063,578.59
งานระหว่างก่อสร้ าง
4,197,993.86
4,397,290.68
0.00
0.00
ค่าเผื่อการขอคืนเงินประกันผลงาน
1,252,623.88
1,252,623.88
1,252,623.88
1,252,623.88
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
8,260,444.58
6,893,855.86
5,345,327.40
4,346,867.00
ประมาณการหนี้สิน
79,337,605.92
23,448,073.73
73,957,835.01
14,927,187.73
อื่นๆ
1,176,055.31
7,663,481.05
280,000.00
6,225,091.14
รวม
97,962,091.16
47,360,406.54
83,899,364.88
29,815,348.34
18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
18.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 6 แห่ ง วงเงินรวม 125 ล้านบาท
ซึ่งค้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 15 และโดยบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อย
และโดยการจดจานอง ที่ดิน อาคารโรงงานและจานองเครื่ องจักร ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และได้ยกเลิกภาระการจดจานอง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อย มีวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากธนาคาร 3 แห่ ง วงเงินรวม 60 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลาดับ ค้าประกันโดยการจดจานอง ที่ดิน อาคารโรงงาน
และจานาเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อย และเงินฝากประจา 12 เดือน ของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 15 โดยค้ าประกันเต็มวงเงิน
และได้ยกเลิกภาระการจดจานองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคาร 1 แห่ ง
วงเงิน 20 ล้านบาท ค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯ และเงินฝากประจา เมื่อเริ่ มใช้วงเงิน
18.2 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ 1 แห่ ง จานวน 110 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ย MOR - 1.0% ต่อปี

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 26 19. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

296,685,024.40

367,573,383.10

237,192,653.93

338,474,002.81

0.00

71,560,000.00

0.00

0.00

ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ

203,055,649.40

183,941,125.26

182,205,598.14

184,834,941.82

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

488,703,349.06

234,244,270.92

442,349,222.14

160,757,412.42

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

3,061,512.27

3,020,681.06

3,007,671.62

3,007,671.24

40,820,562.58

35,036,861.33

18,679,880.64

25,585,607.18

735,641,073.31

456,242,938.57

646,242,372.54

374,185,632.66

1,032,326,097.71

895,376,321.67

883,435,026.47

712,659,635.47

เจ้าหนี้ การค้า
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ อื่น

อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้ อื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินเพื่อชาระค่าที่ดิน สาหรับพัฒนาโครงการของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย ในอนาคต ครบกาหนดชาระในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ตัว๋ สัญญาใช้เงินอาวัลโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดย
นาเงินฝากประจา ในนามของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ นหลักประกันเต็มวงเงิน และค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯ
20. เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

2557

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

239,434.92

632,036.80

(หัก) หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี

(239,434.92)

(393,299.59)

0.00

238,737.21

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 27 20. เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
จานวนขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมี ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าปั จจุบนั ของ

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

2558

2557

2558

2557

246,375.93

413,186.01

239,645.42

393,299.59

0.00

244,825.54

0.00

238,737.21

246,375.93

658,011.55

239,645.42

632,036.80

(6,730.51)

(25,974.75)

0.00

0.00

239,645.42

632,036.80

239,645.42

632,036.80

(หัก) ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต
ของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

2557

ยานพาหนะ

1,295,700.93

3,387,289.71

(หัก) ค่าเสื่อมราคาสะสม

(809,990.10)

(1,732,654.68)

ราคาตามบัญชี

485,710.83

1,654,635.03

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 28 21. เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

มูลค่างานตามสัญญา

8,446,718,980.00 10,952,441,646.97

8,970,478,531.07 11,487,416,151.31

มูลค่างานก่อสร้ างที่เรี ยกเก็บ

4,799,919,278.23

5,248,414,540.81

8,673,909,940.69

8,730,725,732.63

(หัก) การรับรู้ รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาเสร็ จ
ค่าก่อสร้างเรี ยกเก็บล่วงหน้าเกินกว่างาน
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้าง
รวม

(4,513,772,611.81) (8,119,180,666.05) (4,824,278,224.06) (8,167,320,667.67)
286,146,666.42

554,729,274.64

424,136,316.75

563,405,064.96

1,138,867,123.21

1,121,951,475.23

1,138,867,123.21

1,121,951,475.23

1,425,013,789.63

1,676,680,749.87

1,563,003,439.96

1,685,356,540.19

22. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

420,630,227.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

99,970,227.94

2558

2557
0.00

0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง
มีรายละเอียดดังนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 29 22. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงิน
กูย้ ืมระยะยาว ที่ 1

หลักประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR-2.375

เงื่อนไขการจ่ายชาระ
ชาระให้หมดภายใน 4 ปี

สร้างโครงการของ

นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก

บริ ษทั บิลท์ แลนด์

โดยชาระคืนเงินต้นจากการ

จากัด (มหาชน)

ปลอดจานองห้องชุดใน

บริ ษทั ย่อย และ

โครงการ ในสัดส่วนไม่ต่า

ค้ าประกันโดย

กว่าร้อยละ 80 ของสัญญา

บริ ษทั ฯ

จะซื้ อจะขายและราคาโอน

งบการเงินรวม
2558

2557

940

940

115

115

137

0

ไม่ต่ากว่า 57,000 บาทต่อ
ตารางเมตร
กูย้ ืมระยะยาว ที่ 2

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก

MLR-2.375

ชาระให้หมดภายใน 1.5 ปี

สร้างโครงการของ

นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก

บริ ษทั บิลท์ แลนด์

โดยชาระคืนเงินต้นจากการ

จากัด (มหาชน)

ปลอดจานองห้องชุดใน

บริ ษทั ย่อย และ

โครงการ ในสัดส่วนไม่ต่า

ค้ าประกันโดย

กว่าร้อยละ 80 ของสัญญา

บริ ษทั ฯ

จะซื้ อจะขายและราคาโอน
ไม่ต่ากว่า 53,600 บาทต่อ
ตารางเมตร

กูย้ ืมระยะยาวที่ 3

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก

MLR-2.375
MLR-1.5

ชาระให้หมดภายใน 2 ปี

สร้างโครงการของ

นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก

บริ ษทั บิลท์ แลนด์

โดยชาระคืนเงินต้นจากการ

จากัด (มหาชน)

ปลอดจานองห้องชุดใน

บริ ษทั ย่อย และ

โครงการ ในสัดส่วนไม่

ค้ าประกันโดย

ต่ากว่าร้อยละ 80 ของสัญญา

บริ ษทั ฯ

จะซื้ อจะขายและราคาโอน
ไม่ต่ากว่า 56,500 บาทต่อ
ตารางเมตร

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 30 22. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงิน
กูย้ ืมระยะยาวที่ 4

หลักประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR-2.375
MLR-1.5

เงื่อนไขการจ่ายชาระ
ชาระให้หมดภายใน 3 ปี

สร้างโครงการของ

นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก

บริ ษทั บิลท์ แลนด์

โดยชาระคืนเงินต้นจากการ

จากัด (มหาชน)

ปลอดจานองห้องชุดใน

บริ ษทั ย่อย และ

โครงการ ในสัดส่วนไม่

ค้ าประกันโดย

ต่ากว่าร้อยละ 80 ของสัญญา

บริ ษทั ฯ

จะซื้ อจะขายและราคาโอน

งบการเงินรวม
2558

2557

477

0

443

0

85

15

ไม่ต่ากว่า 40,400 บาทต่อ
ตารางเมตร
กูย้ ืมระยะยาวที่ 5

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก

MLR-2.375
MLR-1.5

ชาระให้หมดภายใน 5 ปี

สร้างโครงการของ

นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก

บริ ษทั บิลท์ แลนด์

โดยชาระคืนเงินต้นจากการ

จากัด (มหาชน)

ปลอดจานองโฉนดใน

บริ ษทั ย่อย และ

โครงการ ในสัดส่วนไม่

ค้ าประกันโดย

ต่ากว่าร้อยละ 80 ของสัญญา

บริ ษทั ฯ

จะซื้ อจะขายและราคาโอน
ไม่ต่ากว่า กรณี ทาวน์ฮา้ ส์
85,200 บาทต่อตารางเมตร
กรณี บา้ นแฝด 70,600 บาท

หนังสื อค้าประกัน

1 - 1.5

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 31 23. หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ จานวน 400,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่ วยละ
1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ภายใต้วงเงินตามที่อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่อ วันที่
25 เมษายน 2557 โดยเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ หุ ้นกูด้ งั กล่าวเป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภท
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ อายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ ้นกู้ มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.99 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของ
ช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
( หน่ วย : บาท )
งบการเงินรวม
2558
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

41,314,698.02

34,476,537.02

2558
26,726,637.00

2557
21,734,335.00

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม

34,476,537.02

33,506,368.02

21,734,335.00

16,619,404.00

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย

8,030,825.00

7,182,995.00

5,607,218.00

5,114,931.00

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(1,192,664.00)

(6,212,826.00)

(614,916.00)

0.00

41,314,698.02

34,476,537.02

26,726,637.00

21,734,335.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 32 24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ที่รับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายบริ หาร ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั

6,696,027.00

6,077,074.00

4,777,038.00

4,453,157.00

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

1,334,798.00

1,105,921.00

830,180.00

661,774.00

8,030,825.00

7,182,995.00

5,607,218.00

5,114,931.00

รวม

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
(ร้ อยละ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด

4.00

4.00

อัตราเงินเฟ้ อ

3.00

3.00

สาหรับช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี

6.50

6.50

สาหรับอายุ 30 ปี ขึ้นไป

5.50

5.50

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายวัน

3.00

N/A

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน

0 - 30

0 - 30

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน

0 - 40

N/A

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายเดือน

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551 ("TMO08")

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 33 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
จานวนเงินดังต่อไปนี้
( หน่ วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (3,332,244.00)
3,825,706.00
(2,135,998.00)
2,472,440.00
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
5,004,353.00
(4,380,542.00)
3,225,166.00
(2,803,823.00)
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังตามโครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
25. ทุนจดทะเบียน
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติให้ลดทุน
จดทะเบียน จานวน 60,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท รวมเป็ นมูลค่าเงิน 60,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
368,676,462 หุ้น เป็ น 308,676,462 หุ ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิกบั กระทรวง
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
26. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้มีการจัดสรรกาไรอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
หักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็ นทุนสารองจนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองนี้ ไม่อาจ
นาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
27. เงินปั นผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผล โดยจัดสรรจากกาไรสะสมสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายเป็ นเงินสดในอัตรา
0.60 บาทต่อหุ ้น โดยได้จ่ายเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผล โดยจัดสรรจากกาไรสะสมสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายเป็ นเงินสดในอัตรา
0.40 บาทต่อหุ ้น โดยได้จ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 34 28. รายได้อื่น
รายได้อื่นสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2558
ดอกเบี้ยรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

24,541,464.49

41,608,820.29

46,425,621.18

35,447,171.36

1,573,913.98

5,742,466.87

63,392.06

23,455.53

50,342.37

0.00

50,342.37

0.00

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์

12,456,283.75

955,050.02

8,055,882.85

805,563.65

เงินรับค่าเสี ยหายจากสัญญาประนี ประนอม

14,798,605.97

0.00

14,798,605.97

0.00

อื่น ๆ

20,339,529.70

21,662,651.53

14,754,160.05

17,379,859.73

73,760,140.26

69,968,988.71

84,148,004.48

53,656,050.27

กาไรจากการขายทรัพย์สิน
กาไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตน

รวม
29. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้ างที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

13,952,681,992.11

13,570,669,261.72

14,267,283,484.44

13,657,772,051.42

419,674,925.89

741,667,998.78

629,930,462.99

793,232,812.66

ต้นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นปรับปรุ งด้วย
กาไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
จานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรี ยกร้ อง
จากผูจ้ า้ งสาหรับงานก่อสร้างซึ่งเป็ น
สิ นทรัพย์

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 35 30. ภาษีเงินได้
30.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้สาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

136,294,436.47

88,834,015.78

128,647,083.69

81,146,855.04

(50,601,684.62)

(6,445,289.16)

(54,084,016.54)

(8,438,851.20)

85,692,751.85

82,388,726.62

74,563,067.15

72,708,003.84

30.2 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
388,760,126.59
388,293,534.94
352,191,411.28
336,595,712.61
อัตราภาษีเงินได้
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษี
และรายได้ที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

20%
77,752,025.32

20%
77,658,706.99

20%
70,438,282.26

20%
67,319,142.53

58,542,411.15

11,175,308.79

58,208,801.43

13,827,712.51

(50,601,684.62)
7,940,726.53

(6,445,289.16)
4,730,019.63

(54,084,016.54)
4,124,784.89

(8,438,851.20)
5,388,861.31

85,692,751.85
22

82,388,726.62
21

74,563,067.15
21

72,708,003.84
22

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทา

668,851.42

9,040,515.59

0.00

0.00

(859,166,872.33)

(292,042,458.81)

0.00

0.00

102,527,270.64

184,599,262.88

0.00

0.00

1,013,701,688.09

416,398,367.62

0.00

0.00

2,127,574,533.51

3,876,915,469.85

0.00

3,876,915,469.85

198,084,783.15

188,922,279.89

0.00

0.00

95,209,768.93

180,091,415.22

0.00

180,091,415.22

867,988,521.63

1,044,760,728.98

95,209,768.93

940,426,091.43

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

28,374,925.10

23,540,622.80

753,299,753.46

17,257,548.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

3,809,600.00

2,908,600.00

19,298,201.00

2,908,600.00

ค่าเสื่อมราคา

49,588,157.86

47,045,990.36

3,246,400.00

28,295,457.32

ค่าตัดจาหน่ าย

1,936,352.78

2,103,451.46

27,756,436.00

1,734,740.03

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุน
โครงการระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
ค่าก่อสร้างระหว่างงวด
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาช่วง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเช่าเครื่ องมืออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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32. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เอ ไอ เอ มาสเตอร์ พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยแต่งตั้งให้บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จากัด เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้ อยละ 2 ของค่าจ้าง บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย จ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 2 โดยมีเงื่อนไขตามอายุงานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื่อนไข เมื่อสมาชิก
นั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

5,588,282.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

5,243,643.55

4,047,906.00

2557
3,919,394.00

33. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชน จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ ในฐานะผูบ้ ริ หาร
34. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หาร
และให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ กรรมการ
ผูจ้ ดั การและผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา

และผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่ งเทียบเท่าระดับบริ หาร

รายที่ 4 ทุกราย และหมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เทียบเท่า

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 38 35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
35.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อย ดาเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือการรับเหมาก่อสร้างและการขายพื้นคอนกรี ตอัดแรง บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และ
บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จากัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือ บริ หารอาคารชุด ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

ส่วนงานขายพื้นคอนกรี ต

ส่วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนงานบริ หารอาคารชุด

รายการตัดบัญชี

รวม

และค่านายหน้าซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์

2558 งบการเงินรวม 2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557
6,168,689,359.85

รายได้จากการก่อสร้าง ขาย และบริ การ

3,809,540,184.06

5,649,711,538.82

480,356,112.65

549,958,573.06

233,576,537.69

193,641,094.27

7,074,555.89

5,468,144.85

(393,052,535.43) (230,089,991.15)

4,137,494,854.86

ต้นทุนการก่อสร้าง ขายและบริ การ

(3,364,210,466.49) (5,184,978,598.60)

(386,880,018.63)

(461,582,782.53)

(156,737,371.32)

(132,295,449.64)

(5,180,714.00)

(4,719,900.00)

390,328,673.62

(3,522,679,896.82) (5,547,788,640.97)

กาไรขั้นต้น

445,329,717.57

464,732,940.22

93,476,094.02

88,375,790.53

76,839,166.37

61,345,644.63

1,893,841.89

748,244.85

รายได้อื่น

84,148,004.48

53,656,050.27

2,173,347.28

999,584.71

10,175,792.92

20,139,159.89

30,216.96

14,632.20

(22,767,221.38)

0.00

0.00

(8,046,940.71)

(7,567,234.53)

(46,793,412.01)

(49,819,646.90)

0.00

0.00

1,266,225.00

(153,837,409.58)

(174,695,827.24)

(50,169,601.18)

(47,747,900.23)

(18,987,222.33)

(16,769,607.08)

(643,662.91)

(495,419.32)

1,592,951.81

(3,246,400.00)

(2,908,600.00)

0.00

0.00

(563,200.00)

0.00

0.00

0.00

(161,431.36)

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
หนี้ สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน

235,788,089.80

614,814,958.04

620,900,718.88

73,760,140.26

69,968,988.71

(53,574,127.72)

(57,386,881.43)

(222,044,944.19)

(237,924,281.69)

0.00

(3,809,600.00)

(2,908,600.00)

0.00

(161,431.36)

0.00

1,784,472.18

(20,202,501.19)

(4,188,850.64)

(22,367.25)

(167,558.89)

(6,064,783.26)

(279,225.59)

(4,930.41)

0.00

(20,224,868.44)

(4,356,409.53)

(177,286,310.77)

(181,793,277.88)

(58,400,340.50)

(55,482,693.65)

(72,408,617.60)

(66,868,479.57)

(648,593.32)

(495,419.32)

(299,814,971.71)

(302,576,172.65)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

352,191,411.28

336,595,712.61

37,249,100.80

33,892,681.59

14,606,341.69

14,616,324.95

1,275,465.53

267,457.73

388,760,126.59

388,293,534.94

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(74,563,067.15)

(72,708,003.84)

(7,150,987.41)

(6,849,197.40)

(3,810,722.62)

(2,833,755.14)

(167,974.67)

2,229.76

(85,692,751.85)

(82,388,726.62)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

277,628,344.13

263,887,708.77

30,098,113.39

27,043,484.19

10,795,619.07

11,782,569.81

1,107,490.86

269,687.49

303,067,374.74

305,904,808.32

รวมค่าใช้จ่าย

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

6,069,713.67

(4,840,438.36)

279,225.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

277,628,344.13

263,887,708.77

30,098,113.39

27,043,484.19

10,795,619.07

11,782,569.81

1,107,490.86

269,687.49

303,067,374.74

305,904,808.32

35.2 สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างซึ่งดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลจาแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้
35.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 3 ราย และ 4 ราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 2,529 ล้านบาท และ 3,788 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 39 36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
36.1 ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารค้ าประกัน ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
2558

2557

ธนาคารแห่ งที่ 1

1,603,200,000.00

2,006,200,000.00

ธนาคารแห่ งที่ 2

1,239,310,000.00

1,287,810,000.00

ธนาคารแห่ งที่ 3

1,085,686,905.00

835,686,905.00

ธนาคารแห่ งที่ 4

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

ธนาคารแห่ งที่ 5

0.00

387,500,000.00

ธนาคารแห่ งที่ 6

120,000,000.00

20,000,000.00

รวม

6,048,196,905.00

6,537,196,905.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคาร 5 แห่ ง และ 6 แห่ ง
ตามลาดับ ออกหนังสื อค้ าประกันให้กบั บริ ษทั อื่น เพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาก่อสร้ างและการจ่ายชาระหนี้
วงเงินรวม 6,048.20 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 1,544.38 ล้านบาท และวงเงินรวม 6,537.20 ล้านบาท ใช้ไปจานวน
2,419.44 ล้านบาทตามลาดับ ภาระหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากธนาคารแห่ งที่ 1 ค้ าประกันโดยบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล จากัด และค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จากัด บริ ษทั ย่อย ซึ่งได้ปลดจานอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และการจานาเงินฝากประจา ตามหมายเหตุ 15 และธนาคาร
แห่ งที่ 2, 4 และ 5 ค้าประกันโดยการจานาเงินฝากประจา ตามหมายเหตุ 15
36.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้ สิน ที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหน้า โดยการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันในการซื้อสิ นค้า จานวนเงิน 90.26 ล้านบาท ค้ าประกันโดยการ
จดจานองที่ดิน อาคารโรงงานและจานาเครื่ องจักร และเงินฝากประจา ซึ่งได้ปลดจานอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
36.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ค้าประกันสิ นเชื่อทุกประเภทให้กบั บริ ษทั ฯ วงเงินรวม 350.00 ล้านบาท ภายในปี ได้ยกเลิกภาระค้ าประกันดังกล่าวในวันที่
30 กันยายน 2558

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

- 40 36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)
36.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันว่าจ้างกับผูร้ ับเหมา
ก่อสร้ างโครงการที่ได้ทาสัญญาแล้ว จานวนเงินประมาณ 1,040.77 ล้านบาท และ 751.92 ล้านบาท ตามลาดับ และมีภาระ
ต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการ คงเหลือ 259.32 ล้านบาท และ 634.14 ล้านบาท ตามลาดับ
36.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันคาสัง่ ซื้อสิ นค้าโดยจ่าย
ชาระเงินมัดจาแล้วบางส่ วน และคงเหลือมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต จานวน 4.34 ล้านบาท และ 7.94 ล้านบาท ตามลาดับ
36.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีภาระต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพตามสัญญา
ให้บริ การกับบริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ง จานวน 1.71 ล้านบาท
36.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการค้าประกันการชาระหนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื

ระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ที่จะต้องชาระแก่
ธนาคาร 2 แห่ ง วงเงินรวม 2,197 ล้านบาท และ 1,261.56 ล้านบาท ตามลาดับ
36.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ าประกันสิ นเชื่อทุกประเภทให้กบั บริ ษทั
พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อย วงเงินรวม 170 ล้านบาท และ 90.26 ล้านบาท ตามลาดับ
36.9 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้ องผูว้ ่าจ้างรายหนึ่งฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้ าง จานวนทุนทรัพย์
61,356,795.83 บาท ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ และบริ ษทั ดังกล่าวได้ปฏิเสธและยื่นฟ้ องแย้งด้วยจานวนทุนทรัพย์ 67,628,075.00
บาท คดียงั อยูใ่ นขั้นตอนพิจารณาจากศาล
36.10 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้ องผูว้ ่าจ้างรายหนึ่ งฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้ าง จานวนทุนทรัพย์
80,935,118.72 บาท ต่อศาลแพ่ง ซึ่งผูว้ ่าจ้างได้ยื่นต่อสูใ้ ห้ศาลมีคาสัง่ ยกฟ้ องเพื่อให้ขอ้ พิพาทมีการพิจารณาโดยอนุ ญาโตตุลาการ
ปั จจุบนั ศาลอุธรณ์ได้มีคาสัง่ ให้ศาลแพ่งพิจารณาคดีต่อไป ซึ่งผูว้ ่าจ้างได้ยื่นฎีกาขอให้ศาลมีคาสัง่ ยกฟ้ องขณะเดียวกันผูว้ ่าจ้าง
ก็ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เกี่ยวกับการก่อสร้ าง เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายและ
ค่าเสี ยโอกาสจากบริ ษทั ฯ จานวน 234,136,777.75 บาท
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับชาระค่าจ้างเหมาก่อสร้ างตามสัญญา เงินประกันผลงาน และค่าความเสี ยหาย
รวมจานวน 60,000,000.00 บาท ตามสัญญาประนี ประนอมเรี ยบร้ อยแล้ว โดยมีส่วนที่รับรู ้ เป็ นรายได้อื่น จานวน
14,798,605.97 บาท

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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36.11 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 บริ ษทั ฯ ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่ งดาเนิ นคดีฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการก่อสร้ างโครงการ ซึ่ง
ฟ้ องร้ องผูว้ ่าจ้าง เป็ นจาเลยที่ 1 และบริ ษทั ฯ เป็ นจาเลยที่ 2 จานวน 180.50 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
ศาลพิพากษาให้บริ ษทั ฯระงับการก่อสร้ างและจัดเทคอนกรี ตเพื่อค้ ายันโครงสร้ าง และให้บริ ษทั ฯกับบริ ษทั ประกันภัยแห่ งหนึ่ ง
ร่ วมกันรับผิดชอบค่าเสี ยหายจานวน 330,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วนั ที่ฟ้อง บริ ษทั ฯ
จึงบันทึกค่าใช้จ่ายจานวน 1.4 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชาระค่าเสี ยหาย
เป็ นเงินจานวน 950,000 บาท พร้ อมดอกเบี้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ฯได้ชาระค่าเสี ยหายแล้วทั้งสิ้น 1,254,863.00 บาท
36.12 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่งดาเนิ นคดีฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายการผิดสัญญาจ้างทาของจากการที่
บริ ษทั ฯ ยกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสี ยหายโดยฟ้ องร้ องบริ ษทั ฯ เป็ นจาเลย จานวนทุนทรัพย์ 19,254,890.53 บาท ต่อศาลจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาให้การจาเลยการยกเลิกสัญญา เนื่ องจากผูร้ ับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญา
และฟ้ องแย้งเรี ยกค่าเสี ยหายด้วยจานวนทุนทรัพย์ 1,929,440.49 บาท พร้ อมดอกเบี้ยขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างรอนัดสื บพยาน
37. เครื่ องมือทางการเงิน
37.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้ การวัดมูลค่า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4
37.2 ความเสี่ยงด้านสิ นเชื่อ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ ที่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยคาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชาระเงิน ผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญให้เพียงพอ
กับโอกาสที่จะเกิดความสูญเสี ยดังกล่าว
37.3 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่กิจการ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้า
ก่อนเริ่ มดาเนิ นงานและเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาเสร็ จ สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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37.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่งก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากสัญญาบางส่ วน
จะกาหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และแล้วแต่ผใู ้ ห้กแู้ ละผูก้ จู้ ะตกลงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายชาระของ
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 22
37.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากไม่มีรายการลูกหนี้ และเจ้าหนี้
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ การค้า และ
เงินลงทุนชัว่ คราว หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า ดอกเบี้ยค้างจ่ายและ เงินกูย้ ืมระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ยงจากเครื่ องมือทางการเงินที่มีนยั สาคัญ
38. รายการบัญชีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด และบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีรายการบัญชี
ซึ่งเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจระหว่างกัน และกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ส่ วนหนึ่ ง
เกิดรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริ ษทั ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและ /หรื อมีผถู ้ ือหุ ้นและ/
กรรมการร่ วมกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินนี้ ตามเกณฑ์ที่ได้พิจารณาร่ วมกันว่าเป็ นไปตามปกติในทาง
การค้าระหว่างบริ ษทั เช่นเดียวกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับคูค่ า้ อื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด(มหาชน)

ผูบ้ ริ หาร/กรรมการร่ วมกัน

2. บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด

บริ ษทั ย่อย

3. บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย

4. บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จากัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

5. บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (กรุ งเทพ)

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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38. รายการบัญชีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

ลูกหนี้การค้า
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

2,704,330.08

2,073,382.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208,402,647.67

50,855,783.82

2,704,330.08

2,073,382.85

208,402,647.67

50,855,783.82

0.00

0.00

19,136,135.22

5,313,832.63

0.00

0.00

23,546,191.43

8,842,636.83

บมจ. บิลท์ แลนด์
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บมจ. บิลท์ แลนด์
เจ้าหนี้การค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล

รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2558

180,000,000.00

400,003,619.61

0.00

580,003,619.61

489,205.50

22,472,480.05

(20,773,834.56)

2,187,850.99

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
บมจ. บิลท์ แลนด์
ดอกเบี้ยค้างรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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รายได้และรายจ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

277,476,329.71

37,332,908.07

19,398,243.21

21,353,678.80

0.00

0.00

632,695.86

4,797.33

0.00

0.00

20,030,939.07

21,358,476.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22,472,480.05

4,576,438.36

บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

236,074.80

180,000.00

บจ. บิลท์ ฮาร์ ท

0.00

0.00

117,644.88

84,000.00

0.00

0.00

353,719.68

264,000.00

0.00

0.00

64,631,758.25

180,852,145.32

ขายสิ นค้า
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
บจ. เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี (กรุ งเทพ)
รวม
ดอกเบี้ยรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์
รายได้คา่ เช่า

รวม
ซื้อสิ นค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
39. การบริ หารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงินคือ การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ อง และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้ างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน

2558
2.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2.67

2558
2.78

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

2557
2.92
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การจัดประเภทรายการในงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้สอดคล้อง กับงบการเงิน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม

รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ก่อนจัดประเภท

รายการที่จดั

หลังจัดประเภท

ใหม่

ประเภทใหม่

ใหม่

5,045,500.00

158,644.85

5,204,144.85

70,127,633.56

(158,644.85)

69,968,988.71

75,173,133.56

0.00

75,173,133.56

48,264,257.43

9,122,624.00

57,386,881.43

250,235,705.69

(9,122,624.00)

241,113,081.69

298,499,963.12

0.00

298,499,963.12

41. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
( นายชัยรัตน์ ธรรมพีร , นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )

