บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน)
ข้ำ พเจ้ำ ได้ส อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร ณ วัน ที่
31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำร
บัญชี ที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่นๆ ของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั
พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล
เหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับงบกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงิ นและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีกำรสอบทำนอื่น
กำรสอบทำนนี้ มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได้
ข้ อสรุ ป

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่แสดงฐำนะทำงกำรเงิ นรวมและ
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด
(มหำชน) ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำรดำเนิ นงำนเฉพำะกิจกำร และกระแส
เงิ นสดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพำะกิ จกำร ส ำหรั บงวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู กต้อ งตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทำนแล้ว)

สิ นทรัพย์

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)

/สอบทำนแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

6

544,926,700.61

707,489,688.40

477,188,908.04

519,632,733.95

เงินลงทุนชัว่ ครำว

7

1,112,028,789.45

947,627,811.92

1,112,028,789.45

947,627,811.92

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

8

496,747,902.44

573,222,487.94

565,050,977.94

594,179,810.96

9

0.00

0.00

480,003,619.61

280,003,619.61

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

10

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

0.00

รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ

11

35,565,135.00

190,991,470.45

35,565,135.00

190,991,470.45

ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง

12

0.00

1,255,475,399.47

0.00

0.00

สิ นค้ำคงเหลือ

13

110,752,335.10

85,138,790.86

68,590,631.01

49,356,770.49

430,688,586.56

438,122,704.23

466,324,898.12

476,610,303.35

19,427,338.03

20,646,988.95

19,427,338.03

10,536,725.74

3.4

1,603,091,013.06
4,403,227,800.25

0.00
4,218,715,342.22

299,999,800.00
3,574,180,097.20

0.00
3,068,939,246.47

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

0.00

0.00

286,554,648.75

586,554,448.75

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

15

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

169,255,800.00

0.00

0.00

319,032,661.04

335,749,883.93

60,730,823.55

63,875,686.69

1,543,373.43

4,484,954.16

0.00

0.00

ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินมัดจำ
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย

16

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - มีภำระผูกพัน

17

191,120,065.00

207,218,085.85

191,120,065.00

207,218,085.85

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

18

6,917,100.85

8,030,045.47

3,709,296.19

3,996,586.35

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

19

89,298,114.45

100,282,915.19

85,736,351.34

89,086,395.21

สิ นทรัพย์รอกำรขำย

20

0.00

3,930,000.00

0.00

0.00

6,555,271.45
615,566,586.22
5,018,794,386.47

7,535,479.90
837,587,164.50
5,056,302,506.72

6,520,571.45
634,371,756.28
4,208,551,853.48

6,670,407.90
957,401,610.75
4,026,340,857.22

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
-2-

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

/สอบทำนแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

1,017,763,961.14

1,179,495,904.50

980,403,540.87

1,061,929,911.86

197,840,653.21

218,177,647.03

197,414,176.58

192,792,720.03

0.00

68,724,359.32

0.00

0.00

1,022,005,460.49

1,170,138,258.49

1,022,005,460.49

1,170,138,258.49

ภำษีขำยตั้งพัก

34,618,742.85

36,824,967.35

34,618,742.85

36,559,058.35

ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย

32,345,752.83

82,688,947.77

32,103,392.32

32,025,824.37

419,440,325.59
2,724,014,896.11

0.00
2,756,050,084.46

0.00
2,266,545,313.11

0.00
2,493,445,773.10

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

/สอบทำนแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

22

เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้อจะขำย
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง

23

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ที่
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 3.4
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

24

0.00

211,384,047.00

0.00

0.00

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

25

42,944,492.20

48,904,360.00

28,802,821.75

27,701,031.00

0.00
42,944,492.20

0.00
260,288,407.00

2,361,082.00
31,163,903.75

2,361,082.00
30,062,113.00

2,766,959,388.31

3,016,338,491.46

2,297,709,216.86

2,523,507,886.10

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทำนแล้ว)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)

/สอบทำนแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 308,676,462 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

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

1,621,901,574.39

1,410,031,013.41

1,280,912,615.67

872,902,950.17

2,251,831,595.34

2,039,961,034.36

1,910,842,636.62

1,502,832,971.12

3,402.82
2,251,834,998.16
5,018,794,386.47

2,980.90
2,039,964,015.26
5,056,302,506.72

0.00
1,910,842,636.62
4,208,551,853.48

0.00
1,502,832,971.12
4,026,340,857.22

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 308,676,462 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ - จำกกำร
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย

26

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

(ปรับปรุ งใหม่)
กำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
รำยได้
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง

893,811,000.32

701,749,003.86

893,811,000.32

873,392,280.63

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ

69,079,180.53

65,619,693.37

0.00

0.00

962,890,180.85

767,368,697.23

893,811,000.32

873,392,280.63

(719,680,041.86)

(564,257,924.74)

(719,614,062.95)

(690,537,911.85)

ต้นทุนขำยสิ นค้ำ

(54,676,155.89)

(53,087,737.32)

0.00

0.00

รวมต้นทุน

(774,356,197.75)

(617,345,662.06)

(719,614,062.95)

(690,537,911.85)

188,533,983.10

150,023,035.17

174,196,937.37

182,854,368.78

5,581,061.79

11,584,398.03

8,440,373.61

18,066,442.88

194,115,044.89

161,607,433.20

182,637,310.98

200,920,811.66

(1,762,430.24)

(1,833,479.54)

0.00

0.00

(58,921,387.97)

(53,824,801.48)

(48,064,716.02)

(43,710,118.10)

(298,200.00)

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนทำงกำรเงิน

0.00

(4,979,062.45)

0.00

(4,976,328.97)

รวมค่ำใช้จ่ำย

(60,982,018.21)

(60,637,343.47)

(48,064,716.02)

(48,686,447.07)

รวมรำยได้
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงและต้นทุนขำย
ต้นทุนกำรก่อสร้ำง

กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
อื่น ๆ

28

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
หนี้ สงสัยจะสูญ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้
31.1
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก 38
กำไรสำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
24
ภำษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวด-สุทธิจำกภำษี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมอื่นสำหรับงวด
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอำนำจควบคุม

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
134,572,594.96
152,234,364.59
(26,562,927.46) (30,703,923.18)
108,009,667.50
121,530,441.41

2560
133,133,026.68
(26,819,228.91)
106,313,797.77

2559
100,970,089.73
(30,821,019.06)
70,149,070.67

105,557,187.13
211,870,984.90

1,266,219.57
71,415,290.24

299,999,998.00
408,009,665.50

0.00
121,530,441.41

0.00

(3,413,229.98)

0.00

726,648.00

0.00
0.00
211,870,984.90

682,223.40
(2,731,006.58)
68,684,283.66

0.00
0.00
408,009,665.50

(145,329.60)
581,318.40
122,111,759.81

106,313,794.71
105,556,766.27
211,870,560.98

70,149,069.16
1,266,055.20
71,415,124.36

108,009,667.50
299,999,998.00
408,009,665.50

121,530,441.41
0.00
121,530,441.41

3.06
420.86

1.51
164.37

0.00
0.00

0.00
0.00

423.92
211,870,984.90

165.88
71,415,290.24

0.00
408,009,665.50

0.00
121,530,441.41

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

211,870,560.98

68,684,124.40

408,009,665.50

122,111,759.81

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

423.92
211,870,984.90

159.26
68,684,283.66

0.00
408,009,665.50

0.00
122,111,759.81

กำไรสำหรับงวด

0.686

0.231

1.322

0.394

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด

0.686

0.223

1.322

0.396

308,676,462

308,676,462

308,676,462

308,676,462

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
กำไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่ำ
ส่วนเกินมูลค่ำ
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
อำนำจควบคุม
หุน้ สำมัญ
หุน้ สำมัญ - จำกกำร
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
บริ ษทั ใหญ่
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สำรองตำมกฎหมำย
97,844,800.00
186,541,112.75
36,867,646.20
778,968,231.98 1,408,898,252.93
1,471.13

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559

308,676,462.00
0.00
308,676,462.00

0.00
97,844,800.00

0.00
186,541,112.75

0.00
36,867,646.20

68,684,124.40
847,652,356.38

68,684,124.40
1,477,582,377.33

159.26
1,630.39

68,684,283.66
1,477,584,007.72

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เงินปั นผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,410,031,013.41

2,039,961,034.36

2,980.90

2,039,964,015.26

0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
186,541,112.75

0.00
0.00
36,867,646.20

0.00
211,870,560.98
1,621,901,574.39

0.00
211,870,560.98
2,251,831,595.34

(2.00)
423.92
3,402.82

(2.00)
211,870,984.90
2,251,834,998.16

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

1,408,899,724.06

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนที่ออก

ส่ วนเกินมูลค่ำ

ส่ วนเกินมูลค่ำ

กำไรสะสม

และชำระแล้ว

หุ้นสำมัญ

หุ้นสำมัญ - จำกกำร

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

509,020,126.31

1,138,950,147.26

0.00

0.00

0.00

0.00

122,111,759.81

122,111,759.81

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

631,131,886.12

1,261,061,907.07

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

872,902,950.17

1,502,832,971.12

0.00

0.00

0.00

0.00

408,009,665.50

408,009,665.50

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,280,912,615.67

1,910,842,636.62

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

(ปรับปรุ งใหม่)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง

133,133,026.68

100,970,089.73

134,572,594.96

152,234,364.59

บวก กำไรก่อนภำษีจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

124,469,748.85

1,353,427.07

299,999,998.00

0.00

กำไรก่อนภำษี

257,602,775.53

102,323,516.80

434,572,592.96

152,234,364.59

11,100,926.75

12,426,272.72

6,071,560.17

6,680,448.19

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจ่ำย

470,957.43

480,465.32

337,290.16

412,872.02

หนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน-สิ นทรัพย์รอกำรขำย

298,200.00

0.00

0.00

0.00

(3,142,905.91)

0.00

0.00

0.00

(กำไร)จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์

(2,785,136.52)

(6,214,308.09)

(2,785,136.52)

(6,214,308.09)

(64,513.21)

(42,056.00)

(3,766.55)

(67,539.64)

1,279,388.48

0.00

0.00

0.00

(79,373.12)

0.00

(79,373.12)

0.00

0.00

(75,000.00)

0.00

0.00

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์

106,208.37

0.00

20,484.95

0.00

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

1,707,751.45

1,890,804.72

1,101,790.75

1,144,131.00

160,535.34

6,028,663.12

0.00

4,976,328.97

0.00

0.00

(299,999,998.00)

0.00

266,654,814.59

116,818,358.59

139,235,444.80

159,166,297.04

รำยกำรปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ

(กำไร)จำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
(กำไร)จำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์รอกำรขำย
รำยได้จำกกำรหักเงินประกันผลงำน
รำยได้จำกกำรริ บเงินจอง

ต้นทุนทำงกำรเงิน
เงินปันผลรับ
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในส่วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนินงำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

(ปรับปรุ งใหม่)
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น

34,999,789.63

(19,618,056.99)

29,154,219.94

182,754,776.78

รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ

155,426,335.45

(67,752,530.09)

155,426,335.45

(67,752,530.09)

ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง

119,267,477.61

(214,186,872.89)

0.00

0.00

สิ นค้ำคงเหลือ

(25,613,544.24)

(5,522,224.22)

(19,233,860.52)

(243,894.04)

เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์รอกำรขำย

(822,208.16)

0.00

0.00

0.00

เงินสดรับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์รอกำรขำย

974,766.36

0.00

0.00

0.00

ลูกหนี้ เงินประกันผลงำน

7,434,117.67

(34,604,426.57)

10,285,405.23

(47,827,097.20)

เงินมัดจำ

(7,273,468.98)

6,921,165.09

(8,890,612.29)

6,005,496.54

0.00

(10,000,000.00)

0.00

0.00

210,836.45

(1,245,035.00)

149,836.45

(1,264,535.00)

(70,593,768.00)

(18,160,605.86)

(81,794,806.83)

16,391,747.89

7,078,579.41

(2,781,353.04)

4,700,829.67

(3,766,851.14)

(21,974,693.43)

29,007,338.11

0.00

0.00

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

(1,153,980.00)

(182,400.00)

0.00

0.00

เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง

(148,132,798.00)

เงินมัดจำค่ำที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
หนี้ สินดำเนินงำน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เจ้ำหนี้ เงินประกันผลงำน
รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้ อจะขำย

ภำษีขำยตั้งพัก
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

(63,625,083.75) (148,132,798.00) (150,732,129.77)

(2,082,844.50)

(12,243,148.97)

(1,940,315.50)

(11,908,943.35)

314,399,411.86

(297,172,316.59)

78,959,678.40

80,824,896.66

(2,288,203.30)

(11,731,418.59)

0.00

(5,031,013.76)

(26,820,244.30)

(19,449,501.87)

(23,135,315.64)

(18,484,917.95)

285,290,964.26

(328,353,237.05)

55,824,362.76

57,308,964.95

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

(ปรับปรุ งใหม่)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสด(รับ)จ่ำย จำกกำรให้กยู้ ืมกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
0.00
เงินสด(รับ)จ่ำย จำกกำรให้กยู้ ืมกับกิจกำรอื่น
(50,000,000.00)

0.00 (200,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

(50,000,000.00)

เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้ อเงินลงทุนชัว่ ครำว

(500,000,000.00) (200,000,000.00) (500,000,000.00) (200,000,000.00)

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว

350,000,000.00

84,611,963.42

350,000,000.00

84,611,963.42

เงินลงทุนชัว่ ครำวเงินฝำกประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง

(11,615,841.01)

0.00

(11,615,841.01)

0.00

(3,542,842.33)

(7,598,450.50)

(2,750,366.51)

(3,690,335.97)

เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์

60,747.66

42,057.00

0.00

3,000,000.00

เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(4,500.00)

(308,800.00)

0.00

(308,800.00)

16,098,020.85

43,281,485.13

16,098,020.85

43,281,822.18

0.00

0.00

299,999,998.00

0.00

(199,004,414.83)

(79,971,744.95)

(98,268,188.67)

(73,105,350.37)

เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
0.00
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (28,714,197.00)

590,000,000.00

0.00

0.00

(3,924,907.96)

0.00

0.00

เงินสดจ่ำยซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

เงินฝำกสถำบันกำรเงินมีภำระผูกพัน
เงินสดรับจำกรำยได้เงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว

0.00

(64,305.38)

0.00

0.00

เงินสดจ่ำยเงินปันผล

(2.00)

0.00

0.00

0.00

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

(28,714,199.00)

586,010,786.66

0.00

0.00

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

57,572,350.43

177,685,804.66

(42,443,825.91)

(15,796,385.42)

707,489,688.40

544,024,134.69

519,632,733.95

368,224,948.56

(220,135,338.22)
544,926,700.61

0.00
721,709,939.35

0.00
477,188,908.04

0.00
352,428,563.14

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดจำก
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสิ้ นงวด
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2538
และเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 503 ชั้นที่ 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำง
2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรำยกำรตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงวันที่ 11 ตุลำคม
2559 เรื่ อง กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์
ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ กำรประมำณกำร
ในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงใน
งบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำร
ไว้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร ผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำยโดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-2ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มำตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะได้รับจำกอำยุกำรให้ประโยชน์ที่เหลืออยูโ่ ดยประมำณ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ควรรับรู้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิด
ในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนัก
งำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
2.3 กำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ในระหว่ำงงวด
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบกำรเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560
ตำมรำยละเอียด ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่ อง

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรนำเสนองบกำรเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นค้ำคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกระแสเงินสด

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-3มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่ อง

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำก่อสร้ำง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำเช่ำ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

รำยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ต้นทุนกำรกูย้ มื

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

กำไรต่อหุน้

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559) กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559) กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559) กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-4มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่ อง

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่วนงำนดำเนินงำน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรร่ วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนินงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่ำ

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)

ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุน้

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพ
สภำพแวดล้อม

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-5กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่ อง
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และ
ปฏิสมั พันธ์ ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินที่นำส่งรัฐ

มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้
2.4 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์ และ
หนี้สินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั กำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่ำ ซึ่งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนยั สำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ระดับ 3 และ
รำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้และปรับปรุ งกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ
หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำหรื อกำรตั้งรำคำ กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐำนที่ได้มำจำกบุคคลที่สำมที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ รวมถึงกำรจัดระดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็ น
ไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-62.4 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ)
ประเด็นปัญหำของกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน มูลค่ำ ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี้สิน
อย่ำงเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มำจำกรำคำ) ถ้ำสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงั เกตได้(ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)
หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์

หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่

แตกต่ำงกัน กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่ำสุดที่มีนยั สำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู้กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่เกิดกำรโอนข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังต่อไปนี้
 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 4.7 และข้อ 7

เงินลงทุนชัว่ ครำว

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 36

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

3. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมถือหลักเกณฑ์กำรรวมเฉพำะบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) มีอำนำจควบคุม
ในบริ ษทั เหล่ำนั้น หลังจำกได้ตดั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นสำระสำคัญแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้นำบริ ษทั ย่อย
เข้ำมำจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มีอำนำจควบคุม
3.2 งบกำรเงินรวมนี้จดั ทำขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนรวมของบริ ษทั พรี บิลท์
จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย เท่ำนั้น กำรใช้ขอ้ มูลตำมงบกำรเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อำจมีขอ้ จำกัดด้ำนลักษณะ
ธุรกิจที่คอ่ นข้ำงแตกต่ำงกันในบรรดำบริ ษทั ต่ำง ๆ ที่นำงบกำรเงินมำประกอบเป็ นงบกำรเงินรวม
3.3 งบกำรเงินรวมประกอบด้วยงบกำรเงินของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด(มหำชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่และงบกำรเงินบริ ษทั ย่อย
ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) เข้ำถือหุน้ หรื อมีอำนำจควบคุมอย่ำงเป็ นสำระสำคัญในบริ ษทั ย่อยดังนี้

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-73. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม(ต่อ)
อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้
ชื่ อบริ ษทั ย่อย

ควำมสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ

หรื อส่วนได้เสี ย
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

- บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่

บริ ษทั ย่อย

แมททีเรี ยล จำกัด
- บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด

ผลิต / ขำยพื้น

99.99

99.99

99.99

99.99

99.97

99.97

คอนกรี ตอัดแรง
บริ ษทั ย่อย

(มหำชน)

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย

- บริ ษทั บิลท์ ฮำร์ท จำกัด

บริ ษทั ย่อยของ

บริ หำรอำคำรชุด

บมจ. บิลท์ แลนด์
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบ
แทน ผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใช้อำนำจเหนือกิจกำรนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
จำนวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั งบกำรเงิน ของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวม นับแต่วนั ที่มีกำรควบคุมจนถึง
วันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง
กำรสูญเสี ยควำมควบคุม
เมื่อบริ ษทั สูญเสี ยกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้
เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้ำของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้น
จำกกำรสูญเสี ยกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยกำรควบคุม
3.4 การขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ขำยเงินลงทุนในบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด
(มหำชน) ซึ่งรวมถึงบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) คือ บริ ษทั บิลท์ ฮำร์ท จำกัด รำคำหุน้ ละ 3.00 บำท
รวมเป็ นเงิน 899,999,994 บำท โดยทำบันทึกควำมเข้ำใจในกำรซื้อขำย เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 และเมื่อวันที่ 27
เมษำยน 2560 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิกำรขำยหุน้ ดังกล่ำว ผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
ที่ยกเลิกคือธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ และกำรบริ หำรอำคำรชุด จึงถูกแสดงแยกจำกส่วนของกำรดำเนินงำนต่อเนื่องตำม
ที่ปรำกฎในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 38 สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั บิลท์ แลนด์
จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั บิลท์ ฮำร์ท จำกัด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 จะถูกตัดออกจำกแต่ละรำยกำรในงบกำรเงินรวมมำ
แสดงเป็ นรำยกำรสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขำยในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-83.4 กำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั บิลท์ ฮำร์ท จำกัด ที่ถูกแยก
จำกงบกำรเงินรวม และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559
สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
เงินมัดจำ
เงินทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทรัพย์สินรอกำรขำย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ ทถี่ ือไว้เพื่อขาย
หนีส้ ิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้อจะขำย
ภำษีขำยตั้งพัก
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนีส้ ินทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ ที่
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ ทถี่ ือไว้เพื่อขาย

220,135,338.22
41,201,982.79
1,138,322,916.06
8,493,113.90
169,255,800.00
12,268,808.99
3,036,351.18
696,487.19
6,334,630.07
2,576,206.66
769,382.00
0.00
1,603,091,017.06

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
299,999,800.00
299,999,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

91,348,249.29
27,336,200.11
46,749,665.89
123,380.00
64,699,341.05
182,669,850.00
6,513,639.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

419,440,325.59

0.00

0.00

0.00

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

-94. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
4.1.1 บริ ษทั ฯ รับรู้รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง โดยพิจำรณำเมื่อผลงำนกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำของบริ ษทั ฯ
สำมำรถประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ รำยได้ตำมสัญญำรับรู้เป็ นรำยได้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็ จ โดยอัตรำส่วน
ของงำนที่ทำเสร็ จประมำณโดยวิศวกร ซึ่งเป็ นกำรพิจำรณำจำกกำรสำรวจทำงกำยภำพเปรี ยบเทียบกับต้นทุนกำรก่อ
สร้ำงที่เกิดขึ้นจริ งของงำนที่ทำเสร็ จ จนถึงวันที่ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินเทียบกับประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ทั้งสิ้น กรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่นอนว่ำต้นทุนทั้งสิ้นของโครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำ

รำยได้ตำมสัญญำ

กิจกำรจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ รำยได้ที่รับรู้แล้วแต่ยงั ไม่
ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น "รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ" ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
4.1.2 ต้นทุนกำรก่อสร้ำง ประกอบด้วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.1.3 บริ ษทั ย่อยรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเมื่อมีกำรส่งมอบสิ นค้ำ และได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระ
สำคัญให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.1.4 บริ ษทั ย่อยรับรู้รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดิน และอำคำรชุดพักอำศัยเป็ นรำยได้ท้งั จำนวน เมื่อบริ ษทั ฯ
ได้โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนยั สำคัญในทรัพย์สินให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.1.5 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) รับรู้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรบริ หำรอำคำรชุด เป็ นรำยได้
ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.1.6 บริ ษทั ย่อยคำนวณต้นทุนจำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดินและอำคำรชุดพักอำศัยตำมเกณฑ์พ้นื ที่ และเกณฑ์รำคำขำย
4.1.7 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู้รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝำกประเภท
ที่ตอ้ งจ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำที่กำหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่อง ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำน้อย
4.3 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
กลุ่มบริ ษทั แสดงลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ด้วยยอดสุทธิจำกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญโดยประมำณกำรจำกจำนวนหนี้ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ จำนวนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมำณ
ขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีต และตำมสถำนะทำงกำรเงินปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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4.4 ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง แสดงด้วยรำคำทุนโดยวิธีเฉพำะเจำะจง หรื อมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ
แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
โครงกำรและดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยเข้ำมำเป็ นต้นทุน เมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็ จหรื อ
โครงกำรหยุดพัฒนำ
4.5 กำรบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรกูย้ มื เป็ นต้นทุนของทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อยบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดจำกกำรกูย้ มื เพื่อใช้ในระหว่ำงกำรพัฒนำก่อสร้ำงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงกำร
ที่เกี่ยวข้อง และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงกำรได้แล้วเสร็ จพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์หรื อพร้อมที่จะขำยหรื อหยุดชะงัก
ลงจนกว่ำจะมีกำรดำเนินกำรพัฒนำ/ก่อสร้ำงต่อไป
4.6 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนคำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน
ออกก่อน
4.7 เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวมที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม บริ ษทั ฯ
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์ เป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุน ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ในกรณี ที่
บริ ษทั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพียงบำงส่วน รำคำตำมบัญชีตอ่ หน่วยที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรหรื อขำดทุน ของเงินลงทุน
ชนิดเดียวกัน คำนวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
4.7.2 มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำและหลักทรัพย์เผื่อขำยจะใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV) ที่ประกำศ
ณ วันที่รำยงำน
4.7.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงไว้โดยวิธีรำคำทุน (Cost Method) หักด้วยค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
4.7.4 เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และ
แสดงด้วยรำคำทุนปรับยอดด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)
4.8 ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดินรอกำรพัฒนำ หมำยถึง ที่ดินที่ถือไว้เพื่อพัฒนำโครงกำรในอนำคต โดยแสดงตำมรำคำทุน หักด้วยค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ (ถ้ำมี) รำคำทุนประกอบด้วย ค่ำที่ดินและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มำซึ่งที่ดิน รวมถึงต้นทุนกำรกูย้ มื ที่
เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำและหยุดรวมต้นทุนกูย้ มื เมื่อหยุดกำรพัฒนำ

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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4.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด" ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
รวมแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกเป็ นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้เพื่อกำรซื้อเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณค่ำเสื่อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภท โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของ
สิ นทรัพย์ดงั นี้
จำนวนปี
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

20

ส่วนปรับปรุ งอำคำร

5 - 20

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

5

เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน

3-5

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

5

ห้องตัวอย่ำง

5

ยำนพำหนะ

5

โครงป้ำยโฆษณำ

5

อำคำรชัว่ ครำวและสิ นทรัพย์ประจำอื่น ๆ

5

ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม สิ นทรัพย์ประจำที่มีกำรประเมินรำคำยุติธรรมเพิ่มของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด" เพื่อใช้ในกำรซื้อเงินลงทุน ได้คำนวณค่ำเสื่อมรำคำใหม่สำหรับอำคำรและอุปกรณ์โดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหลือ โดยประมำณของสิ นทรัพย์ นับจำกวันที่บริ ษทั ฯ ซื้อเงินลงทุนมำดังนี้
จำนวนปี
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

12 - 44

เครื่ องจักรและอุปกรณ์
2 - 14
กลุ่มบริ ษทั รวมต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นสำหรับกำรรื้ อ กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ซึ่งเป็ นภำระผูกพันของกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคิดค่ำเสื่อมรำคำ สำหรับส่วน
ประกอบของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สำคัญ
เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ
อย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 12 4. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ(ต่อ)
4.10 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
ต่ำงๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์เกิดกำรด้อยค่ำ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หำกมีรำคำต่ำกว่ำ
รำคำตำมบัญชีถือว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ ซึ่งจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำวในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
และบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรำยกำรจำกกำรด้อยค่ำต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำกำรด้อยค่ำนั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังมีอยูแ่ ต่จะเป็ น
ไปตำมทำงที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รำยได้อื่น"
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมำยถึง รำคำขำยสุทธิหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่รำคำใดจะ
สูงกว่ำและจะประมำณจำกสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น โปรแกรมคอม
พิวเตอร์ กลุ่มบริ ษทั ตัดจ่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ 3-10 ปี
4.12 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยแสดงด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน
ในกำรขำย บริ ษทั ฯ จัดประเภทสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย หำก
มูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยมิใช่มำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป ในกรณี เช่นนี้สินทรัพย์ ต้องมี
ไว้เพื่อขำยในทันทีในสภำพปัจจุบนั ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไปสำหรับกำรขำยสิ นทรัพย์เหล่ำ
นั้นและกำรขำยต้องมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ในระดับสูงมำก ผูบ้ ริ หำรในระดับที่เหมำะสมต้องผูกมัดกับแผนกำร
ขำยสิ นทรัพย์ (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) และกำรขำยดังกล่ำวต้องคำดว่ำจะเข้ำเงื่อนไขในกำรรับรำยกำรเป็ นรำยกำร
ขำยที่เสร็ จสมบูรณ์ภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับอำคำรและอุปกรณ์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
4.13 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รำยจ่ำยเกี่ยวกับภำษีในรอบระยะเวลำบัญชีประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
4.13.1 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งจ่ำยในแต่ละงวดเป็ นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในงวดนั้น และคำนวณ
ภำษีเงินได้ตำมที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
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4.13.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว ที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำรแต่รับรู้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปค่อนข้ำงแน่ว่ำ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอ
ต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมด หรื อบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.14 กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพและค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
4.14.1 กลุ่มบริ ษทั รับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
4.14.2 กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้กำหนดกำรจ่ำย
สมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ ยงชีพได้แยกออกไปจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับกำรบริ หำร
โดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพดังกล่ำว ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบ
จำกกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
4.14.3 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ได้บนั ทึกในงบกำรเงินด้วยวิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ซ่ ึงคำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ภำยใต้สมมติฐำนที่กลุ่มบริ ษทั กำหนดขึ้นอย่ำง
เหมำะสม
ผลกำไรหรื อขำดทุน จำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน
หลังออกจำกงำนจะรับรู้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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4.15 กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน ซึ่งคำนวณโดยกำรหำรยอดกำไรสุทธิ
สำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
4.16 ประมำณกำรทำงบัญชี
กำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้กำรประมำณกำรและตั้งข้อสมมติ
ฐำนบำงประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบกำรเงินและกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งภำยหลังอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนเงินที่ประมำณไว้
4.17 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ของกำรเกิดภำระผูกพันในปัจจุบนั ตำม
กฎหมำยหรื อจำกกำรอนุมำน อันเป็ นผลสื บเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสี ย
ทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ
หำกกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำมประมำณกำรหนี้สินทั้งหมดหรื อบำงส่วนอย่ำงแน่นอน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำงหำกแต่ตอ้ งไม่เกินจำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
5. รายการบัญชีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด และบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย มีรำยกำรบัญชี
ซึ่งเป็ นไปตำมปกติทำงธุรกิจระหว่ำงกัน และกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง สิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ส่วนหนึ่ง
เกิดรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว บริ ษทั ฯและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมีผถู้ ือหุน้
และ/กรรมกำรร่ วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวได้รวมไว้ในงบกำรเงินนี้ ตำมเกณฑ์ที่ได้พิจำรณำร่ วมกันว่ำเป็ นไปตำมปกติ
ในทำงกำรค้ำระหว่ำงบริ ษทั เช่นเดียวกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับคู่คำ้ อื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด

บริ ษทั ย่อย

2. บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ย่อย

3. บริ ษทั บิลท์ ฮำร์ท จำกัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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กลุ่มบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการกาหนดราคาดังนี้
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายการกาหนดราคา

ลักษณะรายการค้า

บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) รายได้รับเหมาก่อสร้าง

ราคาตามสัญญาซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 - 5.00 ต่อปี

บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จากัด

ซื้อ-ขายทรัพย์สิน

ราคาตามสภาพของทรัพย์สิน

ค่าเช่าสานักงาน

ตามราคาตลาด

ค่าเช่าสานักงาน

ตามราคาตลาด

ซื้อ-ขายสิ นค้า

ตามราคาตลาด

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

ราคาปกติที่ขายให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป

บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล จากัด
กรรมการบริ ษทั ฯ

รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

0.00

0.00

127,962,884.21

127,962,884.21

0.00

0.00

26,167.44

17,753.77

0.00

0.00

37,199,924.96

39,273,276.73

0.00

0.00

20,977,047.93

24,708,501.08

0.00

0.00

2,361,082.00

2,361,082.00

ลูกหนี้การค้า
บมจ. บิลท์ แลนด์
ลูกหนี้อื่น
บมจ. บิลท์ แลนด์
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บมจ. บิลท์ แลนด์
เจ้าหนี้การค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
บมจ. บิลท์ แลนด์

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)
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รายการเคลื่อนไหวสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 มีนาคม 2560

บมจ. บิลท์ แลนด์

280,003,619.61

200,000,000.00

0.00

480,003,619.61

ดอกเบี้ยค้างรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์

1,201,549.61

2,875,003.56

(3,006,400.81)

1,070,152.36

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

รายได้และรายจ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

0.00

171,643,276.77

0.00

2,336,227.87

0.00

0.00

บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

ดอกเบี้ยรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

2,875,003.56

6,422,401.30

บมจ. บิลท์ แลนด์
รายได้คา่ เช่า

0.00

0.00

299,999,998.00

0.00

บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

296,152.14

296,152.14

บจ. บิลท์ ฮาร์ ท

0.00

0.00

29,411.22

29,411.22

รวม

0.00

0.00

325,563.36

325,563.36

0.00

0.00

30,762,964.30

30,127,756.33

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
กรรมการบริ ษทั ฯ
ขายทรัพย์สิน

เงินปั นผลรับ

ซื้อสิ นค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

215,000.00

215,000.00

0.00

0.00

เงินฝากระหว่างทาง

27,620,365.60

0.00

27,620,365.60

0.00

เช็คถึงกาหนดชาระ

53,500.00

25,406,606.76

53,500.00

25,406,606.76

15,104,248.03

35,987,684.64

15,080,543.05

30,010,490.03

เงินฝากออมทรัพย์

373,187,001.48

523,477,056.75

305,687,913.89

341,982,477.21

เงินฝากประจา 3 เดือน

128,746,585.50

122,403,340.25

128,746,585.50

122,233,159.95

544,926,700.61

707,489,688.40

477,188,908.04

519,632,733.95

เงินสด

เงินฝากกระแสรายวัน

รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจา
3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 ถึง 1.50 ต่อปี
7. เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

เงินฝากประจา 3 - 12 เดือน

255,139,345.17

243,523,504.16

255,139,345.17

243,523,504.16

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

856,889,444.28

704,104,307.76

856,889,444.28

704,104,307.76

1,112,028,789.45

947,627,811.92

1,112,028,789.45

947,627,811.92

รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจากับธนาคาร ระยะเวลา 4 เดือน ถึง 12 เดือน
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 ถึง 2.25 ต่อปี

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 18 7. เงินลงทุนชัว่ คราว (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน/
ทุนตัดจาหน่าย

ราคาทุน/
มูลค่ายุติธรรม

ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

856,889,444.28

697,671,612.91

704,104,307.76

2,047,293.33

0.00

6,432,694.85

0.00

856,889,444.28

856,889,444.28

704,104,307.76

704,104,307.76

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ 854,842,150.95
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม
8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

143,297,174.02

297,831,484.91

230,839,061.49

385,219,441.21

อายุระหว่าง 1 - 3 เดือน

298,925,321.57

174,290,008.88

283,393,302.87

157,326,782.29

อายุระหว่าง 3 - 6 เดือน

366,450.05

4,649,726.11

0.00

746,488.24

อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน

36,490.21

900,805.64

0.00

587,915.03

18,856,763.88

18,740,740.25

15,317,892.94

15,317,892.94

461,482,199.73

496,412,765.79

529,550,257.30

559,198,519.71

(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(18,599,092.94)

(18,300,892.94)

(15,317,892.94)

(15,317,892.94)

รวมลูกหนี้การค้า

442,883,106.79

478,111,872.85

514,232,364.36

543,880,626.77

ลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ

อายุมากกว่า 12 เดือน
รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 19 -

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

3,715,287.21

5,263,273.40

2,461,083.63

1,457,936.81

38,435,920.07

67,207,883.85

36,114,582.92

25,496,083.74

ดอกเบี้ยค้างรับ

2,899,717.07

2,836,804.77

3,953,317.94

4,026,147.97

ภาษีซ้ือตั้งพัก

8,813,871.30

19,802,653.07

8,289,629.09

19,319,015.67

53,864,795.65

95,110,615.09

50,818,613.58

50,299,184.19

496,747,902.44

573,222,487.94

565,050,977.94

594,179,810.96

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวม
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9. เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ ืมแก่ บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย โดย
บริ ษทั ย่อยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00-5.00 ต่อปี และ 3.20 - 5.00 ต่อปี ตามลาดับ โดย
ไม่มีหลักประกัน
10. เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯให้กยู้ ืมเงินแก่ บริ ษทั แห่ งหนึ่งโดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงินอาวัล ครบกาหนดวันที่ 31 กรกฎาคม
2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 20 11. รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
มูลค่างานตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

5,215,263,505.34

4,826,060,781.68

5,215,263,505.34

4,826,060,781.68

1,016,190,287.20

1,863,417,429.31

1,016,190,287.20

1,863,417,429.31

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาเสร็ จ
(หัก) มูลค่างานก่อสร้างที่เรี ยกเก็บ
รวม

(980,625,152.20) (1,672,425,958.86)
35,565,135.00

190,991,470.45

(980,625,152.20) (1,672,425,958.86)
35,565,135.00

190,991,470.45

12. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

สิ นค้าสาเร็ จรู ป - อาคารชุด

0.00

680,048,096.87

0.00

0.00

ที่ดิน

0.00

357,440,378.38

0.00

0.00

งานระหว่างก่อสร้าง

0.00

210,354,804.19

0.00

0.00

ต้นทุนการกูย้ มื

0.00

7,632,120.03

0.00

0.00

รวม

0.00

1,255,475,399.47

0.00

0.00

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 8
โครงการ
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ได้นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์
ค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคาร ตามหมายเหตุ 24
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็ นต้นทุนโครงการ
จานวน 13.48 ล้านบาท

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 21 13. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559
20,185,305.82 15,521,295.62
0.00
0.00
9,621,555.84
8,722,426.31
0.00
0.00
68,590,631.01 49,356,770.49
68,590,631.01 49,356,770.49
12,354,842.43 11,538,298.44
0.00
0.00
110,752,335.10 85,138,790.86
68,590,631.01 49,356,770.49

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
14. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559

( หน่วย : บาท )
สัดส่วนการลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
31 ธันวาคม สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ชื่อกิจการ ประเภทกิจการ 2560
2559
2560
2559
2559
2560
บริ ษทั พีซีเอ็ม
ผลิต / ขาย
คอนสตรัคชัน่ พื้นคอนกรี ต
แมททีเรี ยล จากัด อัดแรง
99.99
99.99 286,554,648.75 286,554,648.75
0.00
9,990,992.79
บริ ษทั บิลท์ แลนด์ พัฒนาอสังจากัด (มหาชน) หาริ มทรัพย์
เพื่อขาย
0.00
99.99
0.00 299,999,800.00
0.00
0.00
บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท บริ หาร
จากัด
อาคารชุด
0.00
99.97
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
286,554,648.75 586,554,448.75
0.00
9,990,992.79
15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
อัตรา
งบการเงินรวม
ดอกเบี้ย อายุ
หมายเหตุ
รายการ
31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
พันธบัตรรัฐบาล
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด
1,100,000.00
1,100,000.00 4.00% - 5.50% 5 - 10 ปี ค้าประกันการใช้
กระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด มีพนั ธบัตรรัฐบาล 3 ฉบับ
ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2566
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

- 22 16. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559

รำคำทุน:ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่วนปรับปรุ ง - อำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ห้องตัวอย่ำง
ยำนพำหนะ
โครงป้ำยโฆษณำ
อำคำรชัว่ ครำวและสินทรัพย์ประจำอื่น ๆ
สินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:ส่วนปรับปรุ ง - ที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่วนปรับปรุ ง - อำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ห้องตัวอย่ำง
ยำนพำหนะ
โครงป้ำยโฆษณำ
อำคำรชัว่ ครำวและสินทรัพย์ประจำอื่น ๆ
รวม
มูลค่ำสุทธิ

โอนเข้ำ (ออก)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2559

1 มกรำคม 2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

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

0.00
0.00
0.00
4,974,197.70
9,580,981.24
2,111,241.46
971,273.24
3,460,000.00
1,241,200.00
640,200.00
3,090,616.48
26,069,710.12

0.00
(22,200.00)
0.00
(1,950,664.23)
(8,844,769.99)
(2,263,063.45)
(437,348.37)
(144,270.60)
0.00
(904,018.44)
0.00
(14,566,335.08)

0.00
151,815.18
0.00
0.00
1,023,860.51
0.00
411,895.00
0.00
1,861,800.00
285,716.74
(4,298,851.07)
(563,763.64)

195,151,050.77
102,813,256.45
5,806,103.32
30,111,678.04
294,516,888.12
20,173,259.20
1,743,289.70
42,924,423.66
3,103,000.00
22,833,288.12
178,370.95
719,354,608.33

0.00
0.00
0.00
598,110.28
2,260,817.29
377,850.00
0.00
2,700.00
0.00
18,279.00
399,121.70
3,656,878.27

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

829,748.58
4,727,995.70
359,697.51
4,177,611.33
29,995,750.51
3,036,801.18
366,902.07
3,633,201.40
161,084.64
942,661.40
48,231,454.32

0.00
(13,184.67)
0.00
(1,717,975.62)
(5,907,215.30)
(1,668,764.75)
(249,768.05)
(144,269.60)
0.00
(662,678.90)
(10,363,856.89)

0.00
0.00
0.00
0.00
38,710.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,710.55

9,158,495.61
56,081,711.09
1,175,114.71
22,051,618.01
226,484,268.57
13,832,605.69
432,645.50
33,807,163.35
161,084.64
20,420,017.23
383,604,724.40
335,749,883.93

190,708.97
1,107,607.36
60,577.17
900,904.67
6,706,935.53
579,318.81
0.00
690,337.89
0.00
207,968.12
10,444,358.52

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

โอนเข้ำ (ออก)

(หน่วย : บำท)
31 มีนำคม 2560

0.00
0.00
0.00
(20,380.00)
(48,712.00)
0.00
0.00
(144,270.60)
0.00
0.00
0.00
(213,362.60)

0.00
0.00
(570,118.90)
(2,467,138.07)
(429,183.52)
(2,480,440.37)
(1,743,289.70)
(3,142,460.36)
(3,103,000.00)
0.00
0.00
(13,935,630.92)

195,151,050.77
102,813,256.45
5,235,984.42
28,222,270.25
296,299,809.89
18,070,668.83
0.00
39,640,392.70
0.00
22,851,567.12
577,492.65
708,862,493.08

0.00
0.00
0.00
(3,282.60)
(23,704.08)
0.00
0.00
(144,269.60)
0.00
0.00
(171,256.28)

0.00
0.00
(145,247.09)
(1,566,257.86)
(154,288.09)
(1,064,654.25)
(432,645.50)
(523,817.17)
(161,084.64)
0.00
(4,047,994.60)

9,349,204.58
57,189,318.45
1,090,444.79
21,382,982.22
233,013,211.93
13,347,270.25
0.00
33,829,414.47
0.00
20,627,985.35
389,829,832.04
319,032,661.04

ลดลง

- 23 16. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : บำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกรำคม 2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวำคม 2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 มีนำคม 2560

รำคำทุน:ที่ดิน

10,633,250.00

0.00

0.00

10,633,250.00

0.00

0.00

10,633,250.00

อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง

12,368,511.92

0.00

0.00

12,368,511.92

0.00

0.00

12,368,511.92

ส่ วนปรับปรุ ง - อำคำร

5,235,984.42

0.00

0.00

5,235,984.42

0.00

0.00

5,235,984.42

25,211,391.01

4,333,858.99

(1,900,710.03)

27,644,539.97

598,110.28

(20,380.00)

28,222,270.25

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

112,456,236.39

8,013,333.37

(8,609,039.91)

111,860,529.85

1,992,842.07

(48,712.00)

113,804,659.92

เครื่ องตกแต่งสำนักงำน

17,217,168.12

1,458,130.04

(982,479.33)

17,692,818.83

377,850.00

0.00

18,070,668.83

ยำนพำหนะ

26,746,460.52

3,250,000.00

(6,399,000.00)

23,597,460.52

0.00

0.00

23,597,460.52

อำคำรชัว่ ครำว

12,489,796.72

630,000.00

(895,818.44)

12,223,978.28

0.00

0.00

12,223,978.28

รวม

222,358,799.10

17,685,322.40

(18,787,047.71)

221,257,073.79

2,968,802.35

(69,092.00)

224,156,784.14

อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง

6,181,197.56

618,425.47

0.00

6,799,623.03

152,488.48

0.00

6,952,111.51

ส่ วนปรับปรุ ง - อำคำร

784,193.47

245,674.15

0.00

1,029,867.62

60,577.17

0.00

1,090,444.79

เครื่ องใช้สำนักงำน

18,394,284.84

3,762,925.93

(1,671,850.62)

20,485,360.15

900,904.67

(3,282.60)

21,382,982.22

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

73,221,706.83

16,951,178.59

(5,738,668.47)

84,434,216.95

4,039,225.60

(23,704.08)

88,449,738.47

เครื่ องตกแต่งสำนักงำน

11,219,504.26

2,476,185.26

(927,738.08)

12,767,951.44

579,318.81

0.00

13,347,270.25

ยำนพำหนะ

23,082,042.98

1,101,276.38

(3,466,539.64)

20,716,779.72

225,119.40

0.00

20,941,899.12

อำคำรชัว่ ครำว

11,273,959.90

528,855.44

(655,227.15)

11,147,588.19

113,926.04

0.00

11,261,514.23

รวม

144,156,889.84
78,201,909.26

25,684,521.22

(12,460,023.96)

157,381,387.10
63,875,686.69

6,071,560.17

(26,986.68)

163,425,960.59
60,730,823.55

เครื่ องใช้สำนักงำน

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:-

มูลค่ำสุ ทธิ

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 24 17. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจาธนาคาร 7 แห่ ง ใช้เป็ นหลักประกัน
ให้ธนาคารออกหนังสื อค้าประกัน ค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตามหมายเหตุ 21 และ 35.1
18. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าโปรแกรม
ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
22,987,651.67
16,317,589.37
ซื้อเพิ่ม
2,944,654.41
592,940.00
จาหน่าย
(4,000,910.53)
(3,922,910.53)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
21,931,395.55
12,987,618.84
ซื้อเพิ่ม
50,000.00
50,000.00
โอนออก
(1,450,642.30)
0.00
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
20,530,753.25
13,037,618.84
ค่าตัดจาหน่ายสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
(15,917,176.34)
(11,247,392.72)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
(1,983,919.26)
(1,665,389.29)
จาหน่าย
3,999,745.52
3,921,749.52
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(13,901,350.08)
(8,991,032.49)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(440,699.29)
(337,290.16)
โอนออก
728,396.97
0.00
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(13,613,652.40)
(9,328,322.65)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
8,030,045.47
3,996,586.35
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
6,917,100.85
3,709,296.19
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

480,465.32
440,699.29

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

412,872.02
337,290.16

- 25 19. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

3,797,007.61

3,737,367.61

3,063,578.59

3,063,578.59

0.00

1,540,097.03

0.00

0.00

ค่าเผื่อการขอคืนเงินประกันผลงาน

1,252,623.88

1,252,623.88

1,252,623.88

1,252,623.88

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

8,588,898.44

9,303,615.51

5,760,564.35

5,540,206.20

ประมาณการหนี้สิน

75,659,584.52

83,385,091.53

75,659,584.52

78,985,371.34

อื่นๆ

0.00
89,298,114.45

1,064,119.63
100,282,915.19

0.00
85,736,351.34

244,615.20
89,086,395.21

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
งานระหว่างก่อสร้าง

รวม
20. สิ นทรัพย์รอกำรขำย

ในระหว่ำงไตรมำส 3 ปี 2559 ได้เกิดเหตุกำรณ์น้ ำท่วมโครงกำรอำคำรชุดแห่งหนึ่งของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ย่อย ซึ่งได้มีกำรโอนขำยห้องชุดไปแล้วบำงส่วน เหตุกำรณ์น้ นั ทำให้รถยนต์ของลูกบ้ำนในโครงกำรซึ่งจอดอยูช่ ้ นั ใต้ดิน
ถูกน้ ำท่วมทั้งหมดเกิดควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินและสภำพจิตใจของเจ้ำของ บริ ษทั ย่อย จึงตัดสิ นใจจ่ำยเงินซื้อรถยนต์ที่เสี ยหำย
นั้นเพื่อเป็ นกำรเยียวยำและรักษำภำพลักษณ์ของโครงกำร โดยรำคำที่ซ้ือเป็ นรำคำที่ตอ่ รองกับเจ้ำของรถยนต์แต่ละรำย บริ ษทั ย่อย
บันทึกรถยนต์ที่ซ้ือมำนี้เป็ นสิ นทรัพย์รอกำรขำย โดยแสดงในงบกำรเงินด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะ
ต่ำกว่ำมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับคือรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ หักประมำณกำรค่ำซ่อมแซมเพื่อให้ขำยได้ แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
สิ นทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

สิ นทรัพย์รอการขาย - มูลค่าจ่ายซื้อ

0.00

11,894,065.63

ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

0.00
0.00

(7,964,065.63)
3,930,000.00

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 26 21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำร 6 แห่ง วงเงินรวม
125 ล้ำนบำท ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำร ตำมหมำยเหตุ 17
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด บริ ษทั ย่อย
มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำร 3 แห่ง วงเงินรวม 60 ล้ำนบำท ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำรตำมหมำยเหตุ 17 ของบริ ษทั ฯ
22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559
เจ้าหนี้การค้า
379,207,604.94
389,667,143.26
356,363,440.46
357,349,081.43
เจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
158,860,706.03
228,756,250.14
174,691,814.65
222,979,968.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
450,195,579.49
529,508,892.04
425,370,348.52
465,903,179.99
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
0.00
23,897.21
0.00
0.00
อื่น ๆ
19,500,070.68
31,539,721.85
13,977,937.24
15,697,681.60
รวมเจ้าหนี้อื่น
638,556,356.20
789,828,761.24
624,040,100.41
704,580,830.43
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1,017,763,961.14 1,179,495,904.50
980,403,540.87 1,061,929,911.86
23. เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
5,922,110,889.22

31 ธันวำคม 2559
6,751,254,486.64

31 มีนำคม 2560
5,922,110,889.22
3,891,129,937.30

31 ธันวำคม 2559
6,751,254,486.64

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงที่เรี ยกเก็บ
3,891,129,937.30 3,247,315,655.92
3,247,315,655.92
(หัก) กำรรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วน
(3,387,632,479.52) (2,833,061,963.72) (3,387,632,479.52) (2,833,061,963.72)
ของงำนที่ทำเสร็ จ
ค่ำก่อสร้ำงเรี ยกเก็บล่วงหน้ำเกินกว่ำงำน
503,497,457.78
414,253,692.20
503,497,457.78
414,253,692.20
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้ำจำกผูว้ ่ำจ้ำง
518,508,002.71
755,884,566.29
518,508,002.71
755,884,566.29
รวม
1,022,005,460.49 1,170,138,258.49 1,022,005,460.49 1,170,138,258.49
(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 27 24. เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย มีวงเงินสิ นเชื่ อกับธนำคำรพำณิ ชย์ 1 แห่ง มีรำยละเอียด
ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ย

งบกำรเงินรวม

31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

กูย้ มื ระยะยำวที่ 1

0.00

137.00

MLR-1.5

0.00

28.71

กูย้ มื ระยะยำวที่ 2

0.00

477.00

MLR-1.5

0.00

57.00

กูย้ มื ระยะยำวที่ 3

0.00

443.00

MLR-1.5

0.00

125.67

0.00

70.00

1 - 1.5

0.00

0.00

0.00

1,127.00

0.00

211.38

หนังสื อค้ำประกัน

(ร้อยละต่อปี )

31 มีนำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

เงินกูย้ มื ระยะยำวทุกวง และหนังสื อค้ำประกัน ค้ำประกันโดย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงโครงกำร ตำมหมำยเหตุ 10 และ
ค้ำประกันโดยบริ ษทั ฯ มีเงื่อนไขกำรชำระต่ำงกันในแต่ละวงเงินภำยใน 1.5 – 5 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก โดยผ่อนชำระคืน
เงินต้นจำกกำรปลอดจำนอง ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของสัญญำจะซื้อจะขำย ขึ้นอยูก่ บั สัญญำของวงเงินกูย้ มื แต่ละวง โดย
ห้องชุดรำคำโอนไม่ต่ำกว่ำ 40,400 -57,000 บำทต่อตำรำงเมตร ทำวน์เฮ้ำส์รำคำโอนไม่ต่ำกว่ำ 85,200 บำทต่อตำรำงวำ และ
บ้ำนแฝดรำคำโอนไม่ต่ำกว่ำ 70,600 บำทต่อตำรำงวำ
25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของ
ช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด(เงินลงทุน)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพัน

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

42,944,492.20

48,904,360.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนาคม 2560
28,802,821.75

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

31 ธันวาคม 2559
27,701,031.00

- 28 25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

41,447,040.00

41,314,698.02

27,701,031.00

26,726,637.00

1,576,652.20

7,586,844.00

1,101,790.75

4,576,524.00

0.00

0.00

0.00

(2,361,082.00)

0.00

3,413,229.98

0.00

(726,648.00)

(79,200.00)

(3,410,412.00)

0.00

(514,400.00)

42,944,492.20

48,904,360.00

28,802,821.75

27,701,031.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันต้นงวด / ปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันจากการโอนพนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันสิ้นงวด / ปี

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ เป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

1,293,098.55

1,590,933.64

931,176.00

980,053.50

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

283,553.65
1,576,652.20

299,871.08
1,890,804.72

170,614.75
1,101,790.75

164,077.50
1,144,131.00

ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 มีนาคม 2560

สมมติฐานทางการเงิน

0.00

4,144,877.00

0.00

2,569,198.00

สมมติฐานประชากร

0.00

(3,900,351.00)

0.00

(2,824,513.00)

การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

0.00
0.00

3,168,703.98
3,413,229.98

0.00
0.00

(471,333.00)
(726,648.00)

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

31 ธันวาคม 2559

- 29 25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
( ร้อยละ )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
2.80
2.80
อัตราเงินเฟ้อ
3.00
3.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายเดือน
สาหรับช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี
7.50
7.50
สาหรับช่วงอายุไม่เกิน 30-40 ปี
6.50
6.50
สาหรับอายุ 40 ปี ขึ้นไป
3.00
5.50
อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายวัน
3.00
N/A
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน
0 - 25
0 - 25
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน
0 - 45
N/A
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551 ("TMO08")
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้อย่ำง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
( ร้อยละ )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
อัตรำคิดลด
- เพิ่มขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(3,584,389.00)
(3,627,252.00)
(2,488,492.00)
(2,317,313.00)
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
4,050,225.00
4,121,701.00
2,839,016.00
2,659,125.00
กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
- เพิ่มขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
4,836,480.00
4,449,315.00
3,312,841.00
2,846,843.00
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(4,317,830.00)
(3,980,490.00)
(2,927,765.00)
(2,523,158.00)
อัตรำกำรหมุนของพนักงำน
- เพิ่มขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
(5,325,476.00)
(4,870,181.00)
(3,909,447.00)
(3,340,419.00)
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
6,691,949.00
6,134,032.00
4,992,724.00
4,251,648.00

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

- 30 26. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้มีกำรจัดสรรกำไรอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
หักขำดทุนสะสม (ถ้ำมี) เป็ นทุนสำรองจนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้ไม่อำจ
นำไปจ่ำยเป็ นเงินปันผลได้
27. เงินปันผลจ่ำย
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2560 มีมติ
ให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล สำหรับปี 2559 ในอัตรำ หุน้ ละ 1.00 บำท ต่อหุน้ โดยจ่ำยเป็ นเงินสดในอัตรำ 1.00 บำท ต่อหุน้
โดยได้จ่ำยเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560
ตำมรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559 มีมติอนุมตั ิให้จ่ำย
เงินปันผล โดยจัดสรรจำกผลกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุน้ ละ 0.50 บำทต่อหุน้ โดยจ่ำยเป็ นเงินสด
ในอัตรำ 0.50 บำทต่อหุน้ โดยได้จ่ำยเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559
28. รายได้อื่น
รายได้อื่นสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2,175,703.98

2,847,564.70

5,008,624.59

9,222,000.25

64,745.41

42,056.00

3,998.75

67,539.64

2,785,136.52

6,214,308.09

2,785,136.52

6,214,308.90

555,475.88

2,480,469.24

642,613.75

2,562,594.90

5,581,061.79

11,584,398.03

8,440,373.61

18,066,443.69

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

2559

)

- 31 29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทา

4,664,010.20

(4,435,446.77)

0.00

0.00

29,453,577.59

31,055,390.58

0.00

0.00

524,421,963.25

452,571,819.30

524,421,963.25

452,571,819.30

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

40,653,843.43

36,697,689.58

0.00

0.00

ค่าเช่าเครื่ องมืออุปกรณ์

24,274,685.87

19,261,533.44

24,274,685.87

19,261,533.44

210,187,119.91

205,796,051.06

189,324,917.28

186,262,448.56

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

6,482,847.90

4,895,075.40

4,098,318.00

3,524,757.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

443,550.00

372,900.00

443,550.00

372,900.00

ค่าเสื่อมราคา

10,439,432.91

12,023,977.68

6,071,560.17

6,680,448.19

ค่าตัดจาหน่าย

440,709.68

457,889.91

337,290.16

412,872.02

สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาช่วง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

30. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนำคม 25560

31 ธันวำคม 2559

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

7,856,711,078.30

13,242,997,785.35 7,856,711,078.30

14,085,462,685.83

1,044,246,239.64

1,211,482,400.59

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุ งด้วย
กาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้จนถึงปัจจุบนั
จานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรี ยกร้อง
จากผูจ้ า้ งสาหรับงานก่อสร้างซึ่งเป็ น
สิ นทรัพย์

850,959,588.32

1,016,122,397.48

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 32 31. กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ ไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ พ.ศ. 2530 ภายใต้การจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จากัด(มหาชน)
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 โดยมีเงื่อนไขตามอายุงานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื่อนไข เมื่อสมาชิก
นั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ

1,295,735.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

1,474,353.58

2559

1,009,090.00

957,023.00

32. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามมาตรา 90 ของพระราช
บัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ ในฐานะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีคา่ ใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ตามนิยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับผูบ้ ริ หารรายที่ 4 ทุกราย

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 33 33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนดำเนินงำน ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ ใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของส่ วนงำน
33.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อย ดาเนิ นธุ รกิจบนส่ วนงานหลักคือการรับเหมาก่อสร้างและการขายพื้นคอนกรี ตอัดแรง ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม (บาท)
ส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง
ส่ วนงานขายพื้นคอนกรี ต
รายการตัดบัญชี
รวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
รายได้จากการก่อสร้างและขาย
893,811,000.32
873,392,280.63
99,991,274.83
96,230,419.70
(30,912,094.30)
(202,254,003.10)
962,890,180.85
767,368,697.23
ต้นทุนการก่อสร้างและขาย
(719,614,062.95)
(690,537,911.85)
(85,583,343.81)
(83,691,895.26)
30,841,209.01
156,884,145.05
(774,356,197.75)
(617,345,662.06)
กาไรขั้นต้น
174,196,937.37
182,854,368.78
14,407,931.02
12,538,524.44
188,533,983.10
150,023,035.17
รายได้อื่น
8,440,373.61
18,066,442.88
299,731.74
291,936.09
(3,159,043.56)
(6,773,980.94)
5,581,061.79
11,584,398.03
ค่าใช้จ่ายในการขาย
0.00
0.00
(1,762,430.24)
(1,833,479.54)
(1,762,430.24)
(1,833,479.54)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(47,621,166.02)
(43,337,218.10)
(11,167,443.27)
(10,414,696.30)
310,771.32
300,012.92
(58,477,837.97)
(53,451,901.48)
ค่าตอบแทนกรรมการ
(443,550.00)
(372,900.00)
0.00
0.00
(443,550.00)
(372,900.00)
หนี้สงสัยจะสูญ
0.00
0.00
(298,200.00)
0.00
(298,200.00)
0.00
ต้นทุนทางการเงิน
0.00
(4,976,328.97)
0.00
(2,733.48)
0.00
(4,979,062.45)
รวมค่าใช้จ่าย
(48,064,716.02)
(48,686,447.07)
(13,228,073.51)
(12,250,909.32)
(55,400,956.42)
(60,637,343.47)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
134,572,594.96
152,234,364.59
1,479,589.25
579,551.21
133,133,026.68
100,970,089.73
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
(26,562,927.46)
(30,703,923.18)
(256,301.45)
(117,095.88)
(26,819,228.91)
(30,821,019.06)
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
108,009,667.50
121,530,441.41
1,223,287.80
462,455.33
106,313,797.77
70,149,070.67
33.2 สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างซึ่งดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ในงบการเงินนี้
33.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
สาหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 3 ราย และ 2 ราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 613.31 และ 480.44 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมาจากส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง
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- 34 34. ภำษีเงินได้
34.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ภำษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้สำหรับงวด

23,607,957.33

34,471,769.65

23,212,883.59

34,269,623.13

3,211,271.58

(3,650,750.59)

3,350,043.87

(3,565,699.95)

26,819,228.91

30,821,019.06

26,562,927.46

30,703,923.18

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุด วันที่ 31
มีนำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

0.00

682,223.40

0.00
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34. ภำษีเงินได้ (ต่อ)
34.2 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

133,133,026.68

100,970,089.73

134,572,594.96

152,234,364.59

20%

20%

20%

20%

26,626,605.34

20,194,017.95

26,914,518.99

30,446,872.92

(2,685,174.61)

14,277,751.70

(3,701,635.40)

3,822,750.21

2,877,798.18

(3,650,750.59)

3,350,043.87

(3,565,699.95)

192,623.57

10,627,001.11

(351,591.53)

257,050.26

26,819,228.91

30,821,019.06

26,562,927.46

30,703,923.18

20

30

20

20

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ :
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษี
และรำยได้ที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำร
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ
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- 36 35 ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
35.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อ
ค้าประกันให้กบั บริ ษทั อื่น เพื่อค้าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาก่อสร้างและการจ่ายชาระหนี้ วงเงินรวม 5,362.70 ล้านบาท
และ 5,928.20 ล้านบาท ตามลาดับ ใช้ไปจานวน 984.81 ล้านบาท และ 1,040.57 ล้านบาท ตามลาดับ ภาระหนี้ สินที่อาจจะ
เกิดขึ้น ค้าประกันโดยการจานา เงินฝากประจา ตามหมายเหตุ 17
35.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการออกเช็คเพื่อเป็ นประกันเงินรับล่วงหน้า
ตามสัญญาก่อสร้าง การปฏิบตั ิตามสัญญาก่อสร้าง และเงินประกันผลงาน จานวน 583.97 ล้านบาท
35.3 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย มีภำระผูกพัน ว่ำจ้ำงกับ
ผูร้ ับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรที่ได้ทำสัญญำแล้ว จำนวนเงินประมำณ 437.69 ล้ำนบำท และ 641.95 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
มีภำระต้องใช้เงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำร คงเหลือ 337.58 ล้ำนบำท และ 386.48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
35.4 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันจำกกำรค้ำประกันกำรชำระหนี้ วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
กูย้ มื ระยะยำว และหนังสื อค้ำประกัน ของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย ที่จะต้องชำระแก่ธนำคำร 1 แห่ง
วงเงินรวม 1,127.00 ล้ำนบำท
35.5 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรค้ำประกันกำรซื้ อสิ นค้ำ
จำนวนเงิน 48.96 ล้ำนบำท และ 35.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทุกประเภทให้กบั บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด
บริ ษทั ย่อย วงเงินรวม 110 ล้านบาท
35.6 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ ฟ้องผูว้ า่ จ้างรายหนึ่ งฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง จานวนทุนทรัพย์
61,356,795.83 บาท ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้และบริ ษทั ดังกล่าว ได้ปฏิเสธและยืน่ ฟ้องแย้งด้วย จานวนทุนทรัพย์
67,628,075.00 บาท คดียงั อยูใ่ นขั้นตอนพิจารณาของศาลฎีกา
35.7 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ ถูกบริ ษทั แห่งหนึ่ งดาเนินคดีฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายการผิดสัญญาจ้างทาของจากการที่
บริ ษทั ฯ ยกเลิกสัญญาเรี ยกค่าเสี ยหาย จานวนทุนทรัพย์ 19,254,890.53 บาท ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ศาลอุทธรณ์มีพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งของจาเลย ส่วนค่าเสี ยหายที่ถูกฟ้องร้องตามคาฟ้องมีการหักกลบลบหนี้ และบริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งชาระ
หนี้ ให้โจทก์
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36.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้การวัดมูลค่า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4
36.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
อาจจะมีปัญหาด้านการชาระเงิน ผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะเกิด
ความสูญเสี ยดังกล่าว
36.3 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่กิจการ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้าก่อน
เริ่ มดาเนินงานและเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาเสร็ จ สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ถือเป็ นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
36.4 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่ งก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวด
ปัจจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากสัญญาบางส่วนจะกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว และแล้วแต่ผใู้ ห้กแู้ ละผูก้ จู้ ะตกลงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายชาระของเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 24
36.5 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากไม่มีรายการลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เป็ นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ
36.6 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ การค้า และ
เงินลงทุนชัว่ คราว หนี้ สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้า ดอกเบี้ยค้างจ่ายและ เงินกูย้ มื ระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี้ ผบู้ ริ หารเชื่อว่ากลุ่มบริ ษทั
ไม่มีความเสี่ ยงจากเครื่ องมือทางการเงินที่มีนยั สาคัญ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
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- 38 37. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงินคือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่วนหนี้ สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559
1.23
1.48
1.20
1.68

อัตราส่วนหนี้ สินต่อทุน
38. การดาเนินงานที่ยกเลิก
รายการที่รวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ของการดาเนินงาน
ที่ยกเลิกแสดงได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ส่วนงานที่ยกเลิก
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
345,146,076.62 67,760,803.87
0.00
0.00
รายได้จากการบริ การ
1,921,247.65
1,296,478.97
0.00
0.00
รายได้อื่น
646,608.35
327,072.88
0.00
0.00
เงินปันผลรับ
0.00
0.00 299,999,998.00
0.00
รวมรายได้
347,713,932.62 69,384,355.72 299,999,998.00
0.00
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
190,215,068.91 41,964,191.74
0.00
0.00
ต้นทุนบริ การ
1,236,218.00
1,419,558.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย
21,703,811.32 14,816,573.61
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
9,928,550.20
8,781,004.63
0.00
0.00
ต้นทุนทางการเงิน
160,535.34
1,049,600.67
0.00
0.00
รวมค่าใช้จ่าย
223,244,183.77 68,030,928.65
0.00
0.00
กาไรก่อนภาษีเงินได้
124,469,748.85
1,353,427.07 299,999,998.00
0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
18,912,561.72
87,207.50
0.00
0.00
กาไรสาหรับงวดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก 105,557,187.13
1,266,219.57 299,999,998.00
0.00
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
0.342
0.004
0.972
0.000
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- 39 38. การดาเนินงานที่ยกเลิก (ต่อ)
กระแสเงินสดสาหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ของการดาเนินงานที่ยกเลิกแสดงได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

213,753,041.67 (181,929,852.24)
(108,899.90)

2559
0.00

0.00

(2,889,852.14) 299,999,998.00

0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(28,714,199.00) 586,075,092.04

เงินสดเพิม่ ขึ้นสุทธิ

184,929,942.77

401,255,387.66

0.00

0.00

299,999,998.00

0.00

39. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
39.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ำย
เงินปันผล โดยจัดสรรจำกผลกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำทต่อหุ้น โดยจ่ำยเป็ นเงินสด
ในอัตรำ 1.00 บำทต่อหุ้น โดยได้จ่ำยเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2560
39.2 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2560 ที่ประชุมกรรมกำรครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจัดตั้ง บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 60 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560 และบริ ษทั ฯได้เข้ำถือหุ้น จำนวน 59,999,997 หุ้น
40. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
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