บริษัทพรีบิลทจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงานของผูสอบบัญชีและขอมูลทางการเงินระหวางกาล
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถอื หุน บริษัทพรีบิลทจํากัด (มหาชน)
ข า พเจ า ได ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การณวั น ที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2557และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการและงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆของบริษัท พรีบิลทจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท
พรีบิลทจํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาล
เหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุป
เกี่ยวกับงบการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
ขอบเขตการสอบทาน
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวยการใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ
เชื่อมั่นวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอ
งบการเงินระหวางกาลที่สอบทาน
ขอสรุป
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินระหวางกาลดังกลาวไมแสดงฐานะทางการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีบิลทจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท พรีบิลทจํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของขาพเจา
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่15พฤษภาคม 2557

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557

สินทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

197,859,814.57

437,996,312.38

130,230,149.11

398,169,632.58

เงินลงทุนชั่วคราว

7

351,727,845.69

451,269,620.89

351,727,845.69

450,041,747.07

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

8.1

569,410,167.56

686,680,226.11

502,592,170.45

648,511,982.27

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ

9

486,081,997.78

498,872,392.59

501,561,485.00

514,103,735.99

กอสราง

10

729,585,061.84

601,545,040.30

0.00

0.00

สินคาคงเหลือ

11

112,958,816.53

122,552,961.44

63,801,274.13

73,820,657.43

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

12

479,866,070.02

415,770,073.02

488,765,511.51

423,684,630.90

17,440,989.89

17,716,793.35

17,440,989.89

17,716,793.35

2,944,930,763.88

3,232,403,420.08

2,056,119,425.78

2,526,049,179.59

ที่ดินและตนทุนโครงการระหวาง

เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

13

0.00

0.00

586,554,448.75

586,554,448.75

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

14

1,430,000.00

1,430,000.00

0.00

0.00

37

0.00

0.00

180,000,000.00

0.00

ที่ดินรอการพัฒนา

15

19,900,000.00

19,900,000.00

0.00

0.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

16

418,995,998.31

405,093,500.77

112,697,167.03

109,022,387.94

214,020,704.25

183,726,677.57

213,870,171.10

183,622,928.31

เงินใหกูยืมระยะยาวแก
บริษัทที่เกี่ยวของ

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินฝากสถาบันการเงิน มีภาระผูกพัน

17

668,236,692.86

381,343,871.78

668,071,054.68

381,178,233.60

สินทรัพยไมมีตัวตน

18

7,582,334.90

5,926,168.20

5,708,661.60

4,110,168.24

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

38.3

42,348,912.16

40,975,139.88

22,707,113.79

21,376,497.14

5,469,205.57

5,414,069.12

4,900,075.19

4,941,238.74

1,377,983,848.05
4,322,914,611.93

1,043,809,427.32
4,276,212,847.40

1,794,508,692.14
3,850,628,117.92

1,290,805,902.72
3,816,855,082.31

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-2บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

19

41,016,261.87

5,232,260.83

7,029,414.88

0.00

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

20

907,572,647.86

984,919,830.64

819,812,096.99

870,721,241.16

เจาหนี้เงินประกันผลงาน

21

156,798,370.23

148,643,973.18

150,063,534.65

142,027,224.88

22

798,776.26

786,640.48

0.00

0.00

8.2

5,784,107.09

6,905,677.09

0.00

0.00

34

1,875,338,811.42

1,847,788,502.07

1,875,338,811.42

1,847,788,502.07

29,731,054.87

33,657,593.84

29,664,764.87

33,588,153.84

7,030,866.10

5,535,789.49

0.00

0.00

3,024,070,895.70

3,033,470,267.62

2,881,908,622.81

2,894,125,121.95

เจาหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว
ที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป
รายไดรับลวงหนาตามสัญญา
จะซื้อจะขาย
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง
ภาษีขายตั้งพัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

23

99,970,227.94

100,000,000.00

0.00

0.00

เจาหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว

22

427,804.61

632,208.76

0.00

0.00

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

24

33,713,562.77

33,506,368.02

17,898,136.75

16,619,404.00

134,111,595.32

134,138,576.78

17,898,136.75

16,619,404.00

3,158,182,491.02

3,167,608,844.40

2,899,806,759.56

2,910,744,525.95

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-3บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 354,677,044 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

25

354,677,044.00

354,677,044.00

354,677,044.00

354,677,044.00

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

32,602,438.37

30,366,898.27

32,602,438.37

30,366,898.27

539,066,274.47

485,173,806.91

325,156,545.24

282,681,283.34

1,164,731,087.59

1,108,603,079.93

950,821,358.36

906,110,556.36

1,033.32

923.07

0.00

0.00

รวมสวนของผูถือหุน

1,164,732,120.91

1,108,604,003.00

950,821,358.36

906,110,556.36

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

4,322,914,611.93

4,276,212,847.40

3,850,628,117.92

3,816,855,082.31

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 308,676,462 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ - จากการลงทุน
ในบริษัทยอย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557

2556

รายได
รายไดจากการกอสราง

1,335,867,921.67

951,910,728.21

1,340,340,201.06

971,424,971.28

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

55,186,496.02

67,918,479.64

0.00

0.00

รายไดจากการขายสินคา

91,380,408.95

111,956,465.32

0.00

0.00

1,287,000.00

465,500.00

0.00

0.00

1,483,721,826.64

1,132,251,173.17

1,340,340,201.06

971,424,971.28

(1,238,825,088.27)

(878,408,647.15)

(1,243,274,937.74)

(897,601,796.43)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย

(34,157,448.20)

(41,450,847.53)

0.00

0.00

ตนทุนขายสินคา

(67,298,493.61)

(90,338,629.64)

0.00

0.00

ตนทุนบริการ

(947,847.00)

(441,967.00)

0.00

0.00

รวมตนทุน

(1,341,228,877.08)

(1,010,640,091.32)

(1,243,274,937.74)

(897,601,796.43)

142,492,949.56

121,611,081.85

97,065,263.32

73,823,174.85

7,264,938.18

6,853,992.41

6,558,027.96

5,469,442.31

7,264,938.18

6,853,992.41

6,558,027.96

5,469,442.31

149,757,887.74

128,465,074.26

103,623,291.28

79,292,617.16

คาใชจายในการขาย

(11,703,150.90)

(5,918,775.99)

0.00

0.00

คาใชจายในการบริหาร

(67,795,273.76)

(61,034,476.26)

(46,946,437.63)

(36,921,985.67)

0.00

(144,701.97)

0.00

0.00

(440,473.12)

(190,382.17)

(378,895.48)

(36,668.55)

(79,938,897.78)

(67,288,336.39)

(47,325,333.11)

(36,958,654.22)

รายไดจากการบริการ
รวมรายได
ตนทุนการกอสรางและตนทุนขาย
ตนทุนการกอสราง

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
อื่น ๆ

28

รวมรายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจาย

หนี้สงสัยจะสูญ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-2บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ
กําไรกอนภาษีเงินได

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2557

2556

69,818,989.96

61,176,737.87

56,297,958.17

42,333,962.94

(13,690,872.05)

(13,310,430.57)

(11,587,156.17)

(9,049,982.92)

กําไรสําหรับงวด

56,128,117.91

47,866,307.30

44,710,802.00

33,283,980.02

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

0.00
56,128,117.91

0.00
47,866,307.30

0.00
44,710,802.00

0.00
33,283,980.02

56,128,007.66

47,866,293.29

44,710,802.00

33,283,980.02

110.25
56,128,117.91

14.01
47,866,307.30

0.00
44,710,802.00

0.00
33,283,980.02

0.182

0.207

0.145

0.144

308,676,462

231,507,783

308,676,462

231,507,783

คาใชจายภาษีเงินได

38.1

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
(หนวย : บาท)
ทุนที่ออก

สวนเกินมูลคา

สวนเกินมูลคา

และชําระแลว

หุนสามัญ

หุนสามัญ - จากการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (กอนปรับปรุง)

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

สวนที่เปนของ

ยังไมไดจัดสรร

ลงทุนในบริษัทยอย สํารองตามกฎหมาย

รวม

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม

231,507,783.00

97,844,800.00

186,541,112.75

23,151,552.00

293,581,718.84

432.87

832,627,399.46

0.00

0.00

0.00

0.00

24,388,717.29

19.11

24,388,736.40

231,507,783.00

97,844,800.00

186,541,112.75

23,151,552.00

317,970,436.13

451.98

857,016,135.86

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3 เดือน

0.00

0.00

0.00

0.00

47,866,293.29

14.01

47,866,307.30

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

231,507,783.00

97,844,800.00

186,541,112.75

23,151,552.00

365,836,729.42

465.99

904,882,443.16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

30,366,898.27

485,173,806.91

923.07

1,108,604,003.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3 เดือน

0.00

0.00

0.00

0.00

56,128,007.66

110.25

56,128,117.91

สํารองตามกฎหมาย - เพิ่มขึ้น

0.00

0.00

0.00

2,235,540.10

(2,235,540.10)

0.00

0.00

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

32,602,438.37

539,066,274.47

1,033.32

1,164,732,120.91

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลังปรับปรุง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
(หนวย : บาท)
ทุนที่ออก

สวนเกินมูลคา

สวนเกินมูลคา

และชําระแลว

หุนสามัญ

หุนสามัญ - จากการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (กอนปรับปรุง)

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ยังไมไดจัดสรร

รวม

ลงทุนในบริษัทยอย สํารองตามกฎหมาย
231,507,783.00

97,844,800.00

186,541,112.75

23,151,552.00

217,186,776.69

756,232,024.44

0.00

0.00

0.00

0.00

14,831,987.67

14,831,987.67

231,507,783.00

97,844,800.00

186,541,112.75

23,151,552.00

232,018,764.36

771,064,012.11

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3 เดือน

0.00

0.00

0.00

0.00

33,283,980.02

33,283,980.02

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

231,507,783.00

97,844,800.00

186,541,112.75

23,151,552.00

265,302,744.38

804,347,992.13

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

30,366,898.27

282,681,283.34

906,110,556.36

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3 เดือน

0.00

0.00

0.00

0.00

44,710,802.00

44,710,802.00

สํารองตามกฎหมาย - เพิ่มขึ้น

0.00

0.00

0.00

2,235,540.10

(2,235,540.10)

0.00

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

32,602,438.37

325,156,545.24

950,821,358.36

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลังปรับปรุง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได

69,818,989.96

61,176,737.87

56,297,958.17

42,333,962.94

11,388,293.06

9,590,813.43

6,657,307.39

5,162,301.76

โอนกลับ

0.00

1,250,000.00

0.00

1,250,000.00

หนี้สงสัยจะสูญ

0.00

144,701.97

0.00

0.00

(611,108.13)

(55,213.32)

4,050.38

(3,456.00)

0.00

1,666.88

0.00

1,666.88

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

207,194.75

1,054,256.73

1,278,732.75

537,595.00

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย

467,016.45

412,186.78

362,506.64

321,464.12

ตนทุนทางการเงิน

440,473.12

190,382.17

378,895.48

36,668.55

81,710,859.21

73,765,532.51

64,979,450.81

49,640,203.25

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

117,270,058.55

(70,387,060.73)

145,919,811.82

(63,810,612.25)

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ

12,790,394.81

(24,678,313.27)

12,542,250.99

(12,357,030.54)

(123,385,356.71)

(14,005,652.89)

0.00

0.00

9,594,144.91

(32,659,021.21)

10,019,383.30

(31,888,751.72)

(64,095,997.00)

(37,247,353.81)

(65,080,880.61)

(38,606,109.90)

275,803.46

(3,144,841.97)

275,803.46

(2,992,833.45)

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปน
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
สํารองคาเผื่อการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย

กําไรจากการดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
ดําเนินงานและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-2บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
2557
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2557

2556

(286,892,821.08)

(73,877,194.62)

(286,892,821.08)

(73,877,194.62)

(2,123,183.15)

(461,576.00)

(1,961,000.00)

(78,000.00)

(55,136.45)

438,736.31

41,163.55

(29,634.58)

(77,293,758.12)

(13,616,411.93)

(50,909,144.17)

13,714,079.03

เจาหนี้เงินประกันผลงาน

8,154,397.05

10,187,758.91

8,036,309.77

9,239,381.62

รายไดรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย

(1,121,570.00)

664,704.00

0.00

0.00

0.00

16,120,144.18

0.00

0.00

เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง

27,550,309.35

(58,612,904.28)

27,550,309.35

(58,612,904.28)

ภาษีขายตั้งพัก

(3,926,538.97)

5,156,248.11

(3,923,388.97)

5,150,473.11

(301,548,394.14)

(222,357,206.69)

(139,402,751.78)

(204,508,934.33)

(5,148,562.61)

(278,817.72)

(378,895.48)

(36,668.55)

(43,863,594.40)

(25,801,097.56)

(43,165,015.61)

(24,875,340.94)

(350,560,551.15)

(248,437,121.97)

(182,946,662.87)

(229,420,943.82)

99,541,775.20

100,000,000.00

98,313,901.38

100,000,000.00

0.00

0.00

(180,000,000.00)

(47,600,000.00)

(25,879,032.11)

(28,328,466.73)

(10,341,744.35)

(23,018,778.68)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน

1,199,349.64

315,782.94

5,607.49

18,158.00

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน

74,862,092.73

71,987,316.21

(92,022,235.48)

29,399,379.32

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินรับลวงหนาคาสินคา

เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-3บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับ(จาย)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

35,784,001.04

(653,343.51)

7,029,414.88

0.00

(29,772.06)

(38,106,188.80)

0.00

0.00

(192,268.37)

(180,766.34)

0.00

0.00

35,561,960.61

(38,940,298.65)

7,029,414.88

0.00

เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(240,136,497.81)

(215,390,104.41)

(267,939,483.47)

(200,021,564.50)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

437,996,312.38
197,859,814.57

628,165,861.97
412,775,757.56

398,169,632.58
130,230,149.11

576,334,895.68
376,313,331.18

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000061
1.2 สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 503 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี
1.3 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมากอสราง
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินระหวางกาล
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 28 กันยายน
2554 เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาของ

องคประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2557 ตามรายละเอียดดังนี้
วันที่มีผลบังคับใช
เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)

งบกระแสเงินสด

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

ภาษีเงินได

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)

สัญญาเชา

1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-2วันที่มีผลบังคับใช
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)

รายได

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

ผลประโยชนของพนักงาน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

1 มกราคม 2557

เงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

สวนไดเสียในการรวมคา

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)

งบการเงินระหวางกาล

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)

การดอยคาของสินทรัพย

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)

การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 1 มกราคม 2557
ที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

1 มกราคม 2557

สวนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 15

สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27

การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ

1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

กฎหมายตามสัญญาเชา
ฉบับที่ 29

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32

สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต

1 มกราคม 2557

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-3วัวันที่มีผลบังคับใช
การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตองบการเงิน
2.3 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐานการบัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังตอไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
1 มกราคม 2559
ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-43. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุม
ในบริษัทเหลานั้น หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่เปนสาระสําคัญแลว โดยบริษัทฯ ไดนํา
บริษัทยอยเขามาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่มีอํานาจควบคุม
3.2 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท พรีบิลท
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เทานั้น การใชขอมูลตามงบการเงินเพื่อวัตถุประสงคอื่น อาจมีขอจํากัดดานลักษณะ
ธุรกิจที่คอนขางแตกตางกันในบรรดาบริษัทตาง ๆ ที่นํางบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม
3.3 งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญและงบการเงิน
บริษัทยอย ซึ่งบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) เขาถือหุนหรือมีอํานาจควบคุมอยางเปนสาระสําคัญในบริษัทยอย
ดังนี้
อัตรารอยละของการถือหุน
ความสัมพันธ

หรือสวนไดเสีย

ประเภทธุรกิจ

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
- บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น

ผลิต / ขายพื้น

แมททีเรียล จํากัด
- บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย

คอนกรีตอัดแรง

99.99

99.99

บริษัทยอย

พัฒนา

99.99

99.99

99.97

99.97

อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
- บริษัท บิลท ฮารท จํากัด

บริษัทยอยของ

บริหารอาคารชุด

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
4.1.1 บริษัทฯ

รับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางโดยพิจารณาเมื่อผลงานการกอสรางตามสัญญาของบริษัทฯ

สามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ

รายไดตามสัญญารับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ

อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จประมาณโดยวิศวกร ซึ่งเปนการพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพเปรียบเทียบ
กับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทําเสร็จจนถึงวันที่ตามงบแสดงฐานะการเงิน เทียบกับประมาณ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-5การตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น กรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกวา
มูลคารายไดตามสัญญา

กิจการจะรับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน "รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ
ในงบแสดงฐานะการเงิน"
4.1.2 ตนทุนกอสราง ประกอบดวย คาวัสดุ คาแรงงานทางตรงและคาใชจายในการกอสราง รับรูตามเกณฑคงคาง
4.1.3 บริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบสินคา และไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระ
สําคัญใหกับผูซื้อแลว
4.1.4 บริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยเปนรายไดทั้งจํานวน เมื่อบริษัทฯ ไดโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนที่มีนัยสําคัญในทรัพยสินใหกับผูซื้อแลว
4.1.5 บริษัทยอยของบริษัท บิลท แลนด จํากัด รับรูรายไดจากการใหบริการบริหารอาคารชุด เปนรายไดเมื่อให
บริการเสร็จสิ้น
4.1.6 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดอื่นและคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแตไมรวมเงินฝากประเภท
ที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคานอย
4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
บริษัทฯ แสดงลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ดวยยอดสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยประมาณการจากจํานวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้น
จากประสบการณในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะทางการเงินปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
4.4 ที่ดินและตนทุนโครงการ
ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง แสดงดวยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
แลวแตอยางใดจะต่ํากวา ราคาทุนประกอบดวย ที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสราง คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
โครงการและดอกเบี้ยเงินกูยืมที่เกี่ยวของ ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจายเขามาเปนตนทุน เมื่องานกอสรางแลวเสร็จหรือ
โครงการหยุดพัฒนา

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-64.5 สินคาคงเหลือ
บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงมูลคาวัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูปและวัสดุส้นิ เปลืองตามราคาทุนคํานวณโดยวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
4.6 เงินลงทุน
4.6.1 เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
กองทุนเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.6.2 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินรวมแสดงดวยวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) สวนงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงไวโดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
4.6.3 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนเงินลงทุนทั่วไป และ
แสดงดวยราคาทุนปรับยอดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี)
4.7 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา แสดงตามราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอย "บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด" ในการจัดทํา
งบการเงินรวมแสดงตามมูลคายุติธรรม เนื่องจากเปนการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดเพื่อการซื้อ
เงินลงทุน
บริษัทฯ คํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยทุกประเภท โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยดังนี้
จํานวนป
สวนปรับปรุงที่ดิน
5
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20
เครื่องใชและเครื่องตกแตงสํานักงาน
3-5
เครื่องจักรและอุปกรณ
5
สํานักงานขาย
2-5
หองตัวอยาง
5
ยานพาหนะ
5
อาคารชั่วคราวและสินทรัพยประจําอื่น ๆ
5

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-7ในการจัดทํางบการเงินรวม สินทรัพยประจําที่มีการประเมินราคายุติธรรมเพิ่มของบริษัทยอย "บริษัท พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด" เพื่อใชในการซื้อเงินลงทุน ไดคํานวณคาเสื่อมราคาใหมสําหรับอาคารและอุปกรณ
โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลือ โดยประมาณของสินทรัพย นับจากวันที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนมาดังนี้
จํานวนป
อาคารและสิ่งปลูกสราง

12 - 44

เครื่องจักรและอุปกรณ

2 - 14

บริษัทฯ รวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการรื้อ การขนยายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย ซึ่ง
เปนภาระผูกพันของกิจการเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคิดคาเสื่อมราคา สําหรับสวน
ประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจากกัน เมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของทรัพยสินนั้น และทบทวนอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือและวิธีการคิด
คาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
4.9 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ พิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุนและสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
ตาง ๆ เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยเกิดการดอยคา โดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมีราคา
ต่ํากวาราคาตามบัญชีถือวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา ซึ่งจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคานั้นไมมีอยูอีกตอไป หรือยังมี
อยูแตจะเปนไปตามทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายไดอื่น"
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชทรัพยสิน แลวแตราคาใด
จะสูงกวาและจะประมาณจากสินทรัพยแตละรายการ หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร บริษัทฯ ตัดจายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชประโยชน 3 ป
4.11 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา
บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปน
ตองประมาณการวาบริษัทฯ ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึง
จํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-84.12 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราว ระหวาง ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจะถูกรับรูทุกรายการยกเวนกรณีดังตอไปนี้
- หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของคาความนิยม หรือเกิดจากการรับรู
รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมใชการรวมธุรกิจ และไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและ
กําไรหรือขาดทุนทางภาษี
- หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอ
ที่กิจการสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว และมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวาจะไมมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกรับรูสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่
จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย หรือหนี้สินที่ไมใชการ
รวมธุรกิจและไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไรหรือขาดทุนทางภาษี
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย
จะถูกรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกลและ
จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-9บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ จะไมมีกําไรทางภาษี
เพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน นอกจากนี้บริษัทฯ จะ
ประเมินสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูใหมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทําการรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูนั้นไดตามจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตที่จะทําใหไดรับประโยชนในอนาคตในสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาว
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะนํารายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายการหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีมาหักกลบกัน หากบริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยภาษีเงินไดปจจุบันและหนี้สินภาษีเงินได
ปจจุบันมาหักกลบกันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกี่ยวของกับหนวยภาษีเดียวกันและหนวยงานจัดเก็บภาษีเงินได
เปนหนวยงานเดียวกัน
4.13 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณการและตั้ง
ขอสมมติฐานบางประการ

ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงินและการเปดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต

ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลให

สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการได
อยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวน
อยางแนนอน บริษัทฯ จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่
เกี่ยวของ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 10 4.15 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาใชจายพนักงาน
4.15.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.15.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไว
แลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบสมทบจากบริษัท เงินจาย
จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.15.3 ผลประโยชนพนักงาน
ภายใตนโยบายการบัญชีใหม ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน ไดบันทึกในงบการเงิน
ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูภาระ
ผูกพันเมื่อเกิดรายการ
4.16 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิสําหรับป
ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดเริ่มใชนโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยบริษัทฯ บันทึกภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราว ระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับ
ฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น โดยใชอัตราภาษีที่ผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามหมายเหตุขอ 4.12 โดย
นําผลสะสมที่คํานวณขึ้นเสมือนวาบริษัทฯ ใชวิธีบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด มาปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดของ
ป 2556
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556

331,000.00

285,000.00

0.00

0.00

2,895,476.97

8,561,404.69

2,644,732.87

5,702,091.25

เงินฝากออมทรัพย

144,633,337.60

263,955,704.11

77,585,416.24

227,273,337.75

เงินฝากประจํา 3 เดือน
รวม

50,000,000.00
197,859,814.57

165,194,203.58
437,996,312.38

50,000,000.00
130,230,149.11

165,194,203.58
398,169,632.58

เงินฝากกระแสรายวัน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 11 7. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556

เงินฝากประจํา 5 - 12 เดือน

351,727,845.69

451,269,620.89

351,727,845.69

450,041,747.07

รวม

351,727,845.69

451,269,620.89

351,727,845.69

450,041,747.07

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
8.1 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ตามอายุหนี้ที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้

คางชําระไมเกิน 3 เดือน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556

501,009,108.98

636,230,323.88

438,311,015.83

603,971,190.16

924,803.85

1,594,194.87

262,923.88

0.00

0.00

666,873.72

0.00

0.00

มากกวา 12 เดือน

17,839,525.52

17,844,525.52

15,317,892.94

15,317,892.94

รวม

519,773,438.35

656,335,917.99

453,891,832.65

619,289,083.10

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(18,805,606.70)

(18,805,606.70)

(15,317,892.94)

(15,317,892.94)

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

500,967,831.65

637,530,311.29

438,573,939.71

603,971,190.16

6,791,792.45

5,196,757.79

2,147,243.98

1,124,326.48

61,065,362.47

42,656,686.63

61,065,362.47

42,122,774.70

585,180.99

1,296,470.40

805,624.29

1,293,690.93

68,442,335.91

49,149,914.82

64,018,230.74

44,540,792.11

569,410,167.56

686,680,226.11

502,592,170.45

648,511,982.27

3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 12 8.2 รายไดรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงินตามที่ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายแลว

948,509,808.76

1,342,929,377.63

50.00

85.79

คางวดที่ถึงกําหนดชําระ

963,459,242.86

1,312,099,698.24

หัก เงินชําระแลว

(937,835,405.93) (1,268,925,978.12)

(รอยละของยอดขายรวมของโครงการ)

ลูกหนี้คางวดที่คางชําระ

25,623,836.93

43,173,720.12

หัก รายไดตั้งพักที่ยังไมรับรูรายได
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

(25,623,836.93)
0.00

(43,173,720.12)
0.00

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
มูลคางานที่เสร็จยังไมไดเรียกเก็บ/คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได
คางวดที่ถึงกําหนดชําระแลว

963,459,242.86

1,312,099,698.24

หัก การรับรูรายได
คางวดถึงกําหนดชําระที่ยังไมรับรูรายได

(932,051,298.84) (1,262,020,301.03)
31,407,944.02
50,079,397.21

รายการดังกลาวประกอบดวย
คางวดถึงกําหนดชําระที่ยังไมรับรูรายได

31,407,944.02

50,079,397.21

รายไดตั้งพักที่ยังไมรับรูรายได
รายไดรับลวงหนา

(25,623,836.93)
5,784,107.09

(43,173,720.12)
6,905,677.09

ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด

5

5

จํานวนโครงการที่เปดใหม

0

1

จํานวนโครงการที่ปด
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด

0
5

(1)
5

มูลคาโครงการที่เปดดําเนินการ (บาท)
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวทั้งสิ้น (บาท)
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปดดําเนินการอยู

1,897,025,682.18

1,565,294,726.97

948,509,808.76

1,342,929,377.63

50.00

85.79

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 13 9. รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ

มูลคางานตามสัญญา

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
15,295,744,035.95 19,746,986,388.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
15,349,986,196.96 19,951,238,769.85

การรับรูรายไดตามอัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จ
หัก มูลคางานกอสรางที่เรียกเก็บ
รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ - สุทธิ

8,302,049,104.37 10,757,388,901.00
(7,815,967,106.59) (10,258,516,508.41)
486,081,997.78
498,872,392.59

8,356,291,265.38 10,966,265,237.57
(7,854,729,780.38) (10,452,161,501.58)
501,561,485.00
514,103,735.99

10. ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง

ที่ดิน
งานระหวางกอสราง
ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
633,024,670.01
487,309,205.88
92,112,061.61
110,424,523.55
4,448,330.22
3,811,310.87
729,585,061.84
601,545,040.30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโครงการของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดนําไปจดจํานองเปนหลัก
ทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตามหมายเหตุ 19.1 และเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคาร ตามหมายเหตุ 23
11. สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
สินคาสําเร็จรูป
27,593,411.29
28,664,837.73
0.00
0.00
วัตถุดิบ
15,439,430.68
14,254,798.86
0.00
0.00
วัสดุกอสราง
63,801,274.13
73,820,657.43
63,801,274.13
73,820,657.43
วัสดุสิ้นเปลือง
10,604,976.96
10,292,943.95
0.00
0.00
หัก คาเผื่อวัสดุสิ้นเปลือง
(4,480,276.53)
(4,480,276.53)
0.00
0.00
รวม
112,958,816.53
122,552,961.44
63,801,274.13
73,820,657.43
12. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บริษัทฯ มีลูกหนี้เงินประกันผลงานเปนเงินที่ลูกคาหักเงินประกันผลงาน ในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ในแตละสัญญา
ของจํานวนเงินที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกคาในแตละงวด โดยลูกคาจะคืนเงินประกันนี้เมื่อโครงการเสร็จตามที่ระบุในสัญญา

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 14 13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
สัดสวนการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(รอยละ)

วิธีราคาทุน

เงินปนผล

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
ชื่อกิจการ

ประเภท

2557

2556

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

กิจการ
บริษัท พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชั่น

ผลิต / ขาย
พื้นคอนกรีต

แมททีเรียล จํากัด

อัดแรง

บริษัท บิลท แลนด

พัฒนาอสัง-

จํากัด (มหาชน)

หาริมทรัพย
เพื่อขาย

บริษัท บิลท ฮารท
จํากัด

99.99

99.99

286,554,648.75

286,554,648.75

0.00

0.00

99.99

99.99

299,999,800.00

299,999,800.00

0.00

0.00

99.97
รวม

99.97

0.00
586,554,448.75

0.00
586,554,448.75

0.00
0.00

0.00
0.00

บริหาร
อาคารชุด

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม (บาท)
รายการ

31 มีนาคม 2557

อัตรา

31 ธันวาคม 2556 ดอกเบี้ย

อายุ

หมายเหตุ

พันธบัตรรัฐบาล
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด

1,230,000.00

1,230,000.00 4.00-5.50% 7 - 15 ป ค้ําประกันการใช
กระแสไฟฟา

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)

200,000.00

200,000.00 3.00-6.00% 2 - 4 ป

ค้ําประกันการใช
กระแสไฟฟา

รวม

1,430,000.00

1,430,000.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด มีพันธบัตรรัฐบาล 4 ฉบับ
ครบกําหนดไถถอน วันที่ 3 กันยายน 2559, วันที่ 3 กันยายน 2561, วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 13 มีนาคม 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) มีพันธบัตรรัฐบาล 2 ฉบับ ครบกําหนด
ไถถอน วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 9 มิถุนายน 2559
15. ที่ดินรอการพัฒนา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย มีที่ดินรอการพัฒนา
จํานวน 19,900,000.00 บาท

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 15 16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม
1 มกราคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา (ออก)

31 ธันวาคม 2556

(หนวย : บาท)
เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา (ออก)

31 มีนาคม 2557

ราคาทุน:ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

191,426,722.93

23,523.64

0.00

2,031,466.23

193,481,712.80

0.00

0.00

638,414.91

194,120,127.71

86,446,365.41

0.00

(265,263.91)

78,249.00

86,259,350.50

0.00

0.00

0.00

86,259,350.50

322,500.00

40,574.00

0.00

307,919.62

670,993.62

4,564,990.80

0.00

0.00

5,235,984.42

7,849,760.06

0.00

(4,969,093.05)

0.00

2,880,667.01

17,080,000.00

0.00

1,515,805.00

21,476,472.01

18,217,498.03

6,941,264.66

(1,709,078.30)

876,254.05

24,325,938.44

1,335,417.39

0.00

(84,373.45)

25,576,982.38

เครื่องจักรและอุปกรณ

235,785,601.78

39,272,807.86

(20,123,506.28)

10,623,269.58

265,558,172.94

4,935,442.21

(15,650.00)

875,647.85

271,353,613.00

เครื่องตกแตงสํานักงาน

11,946,415.49

3,941,583.02

(231,986.54)

16,321.95

15,672,333.92

1,588,020.16

0.00

928,022.45

18,188,376.53

หองตัวอยาง

5,686,614.13

99,676.00

(1,013,133.29)

0.00

4,773,156.84

0.00

(1,198,607.98)

277,128.40

3,851,677.26

ยานพาหนะ

32,017,037.06

7,132,717.50

(1,972,303.63)

0.00

37,177,450.93

0.00

0.00

0.00

37,177,450.93

อาคารชั่วคราวและสินทรัพยประจําอื่น ๆ

20,798,885.76

963,110.00

(73,500.00)

0.00

21,688,495.76

192,000.00

0.00

0.00

21,880,495.76

2,084,188.60

48,515,337.45

0.00

(13,933,480.43)

36,666,045.62

9,668,925.55

(2,043,818.45)

(15,592,590.71)

28,698,562.01

612,581,589.25

106,930,594.13

(30,357,865.00)

0.00

689,154,318.38

39,364,796.11

(3,258,076.43)

(11,441,945.55)

713,819,092.51

6,001,857.36

521,738.86

0.00

0.00

6,523,596.22

187,141.63

0.00

0.00

6,710,737.85

37,952,910.48

4,520,697.01

(159,542.01)

0.00

42,314,065.48

1,103,340.67

0.00

0.00

43,417,406.15

164,918.38

71,827.06

0.00

0.00

236,745.44

39,586.04

0.00

0.00

276,331.48

6,721,167.97

1,128,589.09

(4,969,091.05)

0.00

2,880,666.01

351,298.00

0.00

0.00

3,231,964.01

11,309,281.65

3,768,543.74

(1,401,229.56)

0.00

13,676,595.83

1,097,528.34

0.00

(62,491.75)

14,711,632.42

เครื่องจักรและอุปกรณ

152,414,440.94

25,938,909.10

(14,940,736.83)

0.00

163,412,613.21

6,817,229.71

(5,992.13)

0.00

170,223,850.79

เครื่องตกแตงสํานักงาน

5,918,870.13

2,021,111.24

(171,434.47)

0.00

7,768,546.90

672,908.66

0.00

62,491.75

8,503,947.31

หองตัวอยาง

1,123,656.02

991,437.18

(348,916.19)

0.00

1,766,177.01

243,296.43

(620,024.34)

0.00

1,389,449.10

ยานพาหนะ

25,905,371.10

2,251,858.20

(1,970,047.14)

0.00

26,187,182.16

675,483.46

0.00

0.00

26,862,665.62

อาคารชั่วคราวและสินทรัพยประจําอื่น ๆ

18,302,402.04

1,039,214.16

(46,986.85)

0.00

19,294,629.35

200,480.12

0.00

0.00

19,495,109.47

265,814,876.07
346,766,713.18

42,253,925.64

(24,007,984.10)

0.00

284,060,817.61
405,093,500.77

11,388,293.06

(626,016.47)

0.00

294,823,094.20
418,995,998.31

อาคารและสิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุง - อาคาร
สํานักงานขาย
เครื่องใชสํานักงาน

สินทรัพยระหวางติดตั้ง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม:สวนปรับปรุง - ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุง - อาคาร
สํานักงานขาย
เครื่องใชสํานักงาน

รวม
มูลคาสุทธิ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 16 -

ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอย "บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด" ในการจัดทํา
งบการเงินรวมแสดงตามมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่ซื้อมา ซึ่งมีการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเพื่อการซื้อเงินลงทุน
(ป 2547) โดยมีการประเมินราคาที่ดินดวยวิธีราคาตลาดเพิ่มขึ้นจํานวน 132,071,473.16 บาท อาคารและอุปกรณ โดยวิธีราคา
ทดแทน เพิ่มขึ้นจํานวน 30,612,974.49 บาท ซึ่งการประเมินราคาเพิ่มดังกลาวทําใหคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณของ
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ในงบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ต่ํากวางบ
การเงินของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด จํานวน 274,591.11 บาท (สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2556 ต่ํากวาจํานวน 271,829.90 บาท)
คาเสื่อมราคา สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 จํานวน 11,388,293.06 บาท
คาเสื่อมราคา สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 9,590,813.43 บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยถาวรที่หักมูลคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ซึ่งมีราคาทุน
จํานวน 114,501,274.39 บาท มูลคาสุทธิตามบัญชี 4,311.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ราคาทุนจํานวน
112,552,640.99 บาท มูลคาสุทธิตามบัญชี 3,712.00 บาท)
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดนําที่ดิน อาคารโรงงานและเครื่องจักรไป
ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี

เงินกูยืมจากธนาคารแหงหนึ่ง

และค้ําประกันภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทฯ ตาม

หมายเหตุ 19.1 และ 33.2

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 17 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน:ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุง - อาคาร
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารชั่วคราว
สินทรัพยระหวางติดตั้ง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม:อาคารและสิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุง - อาคาร
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารชั่วคราว
รวม
มูลคาสุทธิ

1 มกราคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

10,633,250.00
12,368,511.92
322,500.00
16,894,161.58
77,875,111.92
11,285,304.65
22,163,364.15
11,588,243.38
839,076.00
163,969,523.60

0.00
0.00
40,574.00
6,178,339.46
35,114,604.13
3,410,649.02
6,548,400.00
959,920.00
2,495,238.07
54,747,724.68

0.00
0.00
0.00
(1,410,744.39)
(7,414,241.23)
(153,065.78)
(1,952,303.63)
(73,500.00)
0.00
(11,003,855.03)

4,326,488.32
164,918.38
10,680,877.71
32,049,040.19
5,661,923.07
20,678,994.51
9,685,876.74
83,248,118.92
80,721,404.68

618,001.77
71,827.06
3,395,999.43
15,753,153.18
1,868,105.00
1,179,048.60
864,485.01
23,750,620.05

0.00
0.00
(1,235,468.14)
(4,947,255.65)
(127,974.88)
(1,950,048.14)
(46,986.85)
(8,307,733.66)

โอนเขา (ออก)

31 ธันวาคม 2556

เพิ่มขึ้น

0.00
0.00
307,919.62
892,576.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
(1,290,495.62)
0.00

10,633,250.00
12,368,511.92
670,993.62
22,554,332.65
105,665,474.82
14,542,887.89
26,759,460.52
12,474,663.38
2,043,818.45
207,713,393.25

0.00
0.00
4,564,990.80
1,331,019.69
4,524,896.67
1,567,048.16
0.00
192,000.00
205,607.48
12,385,562.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,944,490.09
236,745.44
12,841,409.00
42,854,937.72
7,402,053.19
19,907,994.97
10,503,374.90
98,691,005.31
109,022,387.94

152,488.48
39,586.04
998,778.62
4,315,306.54
584,409.30
393,017.44
173,720.97
6,657,307.39

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

(หนวย : บาท)
ลดลง

โอนเขา (ออก)

31 มีนาคม 2557

0.00
0.00
0.00
0.00
(15,650.00)
0.00
0.00
0.00
(2,043,818.45)
(2,059,468.45)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
23,885,352.34
110,174,721.49
16,109,936.05
26,759,460.52
12,666,663.38
205,607.48
218,039,487.60

0.00
0.00
0.00
(5,992.13)
0.00
0.00
0.00
(5,992.13)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,096,978.57
276,331.48
13,840,187.62
47,164,252.13
7,986,462.49
20,301,012.41
10,677,095.87
105,342,320.57
112,697,167.03

- 18 คาเสื่อมราคา สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 จํานวน 6,657,307.39 บาท
คาเสื่อมราคา สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 5,162,301.76 บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรที่หักมูลคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ซึ่งมีราคาทุนจํานวน 60,052,994.32
บาท มูลคาสุทธิตามบัญชี 2,666.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีราคาทุนจํานวน 58,773,553.84 บาท มูลคาสุทธิตามบัญชี
2,016.00 บาท)
บริษัทฯ ไดนําที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืม ตามหมายเหตุ 19 และ 33
17. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินฝากประจําธนาคาร 8 แหง จํานวนเงิน 668,071,054.68 บาท ใชเปนหลักประกัน
ใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตามหมายเหตุ 19 และ 33 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน
381,343,871.78 บาท)
18. สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาโปรแกรม

คาโปรแกรม

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

14,526,252.57

9,070,968.57

3,452,285.00

2,931,380.00

17,978,537.57

12,002,348.57

2,123,183.15

1,961,000.00

20,101,720.72

13,963,348.57

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

(10,403,650.67)

(6,598,600.77)

คาตัดจําหนายสําหรับป

(1,648,718.70)

(1,293,579.56)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(12,052,369.37)

(7,892,180.33)

(467,016.45)

(362,506.64)

(12,519,385.82)

(8,254,686.97)

ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
คาตัดจําหนายสะสม :

คาตัดจําหนายสําหรับงวด 3 เดือน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 19 (หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาโปรแกรม

คาโปรแกรม

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

7,582,334.90

5,708,661.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

5,926,168.20

4,110,168.24

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

467,016.45

362,506.64

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

412,186.78

321,464.12

คาตัดจําหนายที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

41,016,261.87

5,232,260.83

7,029,414.88

0.00

19.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 6 แหง วงเงินรวม 95
ลานบาทและ 85 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 17 และโดยบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น
แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยและโดยการจดจํานองที่ดิน อาคารโรงงานและจํานองเครื่องจักรของบริษัทยอยดังกลาว
ตามหมายเหตุ 16
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
มีเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 4 แหงและ 3 แหง วงเงินรวม 80 ลานบาทและ 40 ลานตามลําดับ ค้ําประกันโดยการจดจํานอง
ที่ดิน อาคาร โรงงานและจํานําเครื่องจักรของบริษัท ตามหมายเหตุ 16 และเงินฝากประจํา 12 เดือนของบริษัท พรีบิลท จํากัด
(มหาชน) ตามหมายเหตุ 17 โดยค้ําประกันเต็มวงเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย มีวงเงินเบิก
เกินบัญชีกับธนาคาร 1 แหง วงเงิน 20 ลานบาท ค้ําประกันโดยบริษัทฯ และจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย
ตามหมายเหตุ 10

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 20 19.2 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย 2 แหง จํานวน
340 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MOR - 1.0% และ MOR - 1.25% และ 1 แหง จํานวน 30 ลานบาท ตามลําดับ โดยออกตั๋ว
สัญญาใชเงินอัตราดอกเบี้ย MOR ตอป ค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 17
20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 255631 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
เจาหนี้การคา

509,952,265.02

697,706,610.02

486,358,252.35

666,236,333.62

ตนทุนคากอสรางที่ยังไมเรียกชําระ

198,733,927.55

82,679,023.90

215,212,266.96

79,888,110.12

คาใชจายคางจาย

176,017,145.55

183,218,251.61

104,240,355.57

113,121,195.49

ดอกเบี้ยคางจาย

0.00

53,424.66

0.00

0.00

22,869,309.74

21,262,520.45

14,001,222.11

11,475,601.93

397,620,382.84

287,213,220.62

333,453,844.64

204,484,907.54

907,572,647.86

984,919,830.64

819,812,096.99

870,721,241.16

เจาหนี้อื่น

อื่น ๆ
รวมเจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
21. เจาหนี้เงินประกันผลงาน

บริษัทฯ หักเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากผูรับเหมา ในอัตรารอยละ 5 ของมูลคากอสรางที่ผูรับเหมาเรียกเก็บ โดย
บริษัทฯ จะคืนเงินประกันนี้แกผูรับเหมาเมื่องานนั้น ๆ ไดแลวเสร็จและผูรับเหมาไมไดผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด
22. เจาหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว

1,226,580.87

1,418,849.24

หัก หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวที่ครบกําหนดภายใน 1 ป

(798,776.26)

(786,640.48)

หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว

427,804.61

632,208.76

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 21 จํานวนขั้นต่ําที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาระยะยาวขางตนมี ดังนี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
ภายใน 1 ป

798,776.26

786,640.48

เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป

494,052.54

717,794.07

1,292,828.80

1,504,434.55

(66,247.93)

(85,585.31)

1,226,580.87

1,418,849.24

หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาระยะยาว
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยที่เชาตามสัญาเชาระยะยาว มีดังนี้

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
ยานพาหนะ

3,387,289.71

3,387,289.71

หัก คาเสื่อมราคาสะสม

(1,222,241.16)

(1,055,196.74)

ราคาตามบัญชี

2,165,048.55

2,332,092.97

23. เงินกูยืมระยะยาว
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 255631 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
เงินกูยืมระยะยาว

99,970,227.94

100,000,000.00

0.00

0.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย มีวงเงินกูยืม
จากธนาคารแหงหนึ่งวงเงินกู 1,050 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2.375 ตอป โดยมีเงื่อนไขการจายชําระใหหมดภายใน 4 ป
นับแตวันเบิกเงินกูงวดแรก โดยชําระคืนเงินตนจากการปลอดจํานองหองชุดในโครงการ ในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 80 ของสัญญา
จะซื้อจะขายและราคาโอนไมต่ํากวา 57,000 บาทตอตารางเมตร เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และ
ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ตามหมายเหตุ 10

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 22 24. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ จายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 255631 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันตนงวด

33,506,368.02

26,736,338.00

16,619,404.00

10,307,064.00

ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย

1,795,748.75

7,496,822.02

1,278,732.75

6,761,657.00

ผลประโยชนพนักงานที่จายในระหวางงวด

(1,588,554.00)

(726,792.00)

0.00

(449,317.00)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันสิ้นงวด

33,713,562.77

33,506,368.02

17,898,136.75

16,619,404.00

คาใชจายผลประโยชนพนักงานที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 255631 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
ตนทุนบริการปจจุบัน

1,519,268.50

6,542,220.02

1,113,289.25

6,274,811.00

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

276,480.25

954,602.00

165,443.50

486,846.00

1,795,748.75

7,496,822.02

1,278,732.75

6,761,657.00

รวม

คาใชจายผลประโยชนพนักงานที่รับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 255631 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
คาใชจายในการบริหาร

1,795,748.75

7,496,822.02

1,278,732.75

6,761,657.00

รวม

1,795,748.75

7,496,822.02

1,278,732.75

6,761,657.00

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 23 ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน
อัตราคิดลด

รอยละ 4.00 ตอป

อัตราเงินเฟอ

รอยละ 3.00 ตอป

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามชวงอายุพนักงานรายเดือน

รอยละ 6.5 ตอป สําหรับชวงอายุไมเกิน 30 ป
รอยละ 5.5 ตอป สําหรับอายุ 30 ปขึ้นไป

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามชวงอายุพนักงานรายวัน

รอยละ 3 ตอป

25. ทุนจดทะเบียน
25.1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 200 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ลานบาท โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนและ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
25.2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหแปรสภาพบริษัท เปนบริษัทมหาชนจํากัด และอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทฯ ที่ตราไว
จากเดิมหุนละ 100.00 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท โดยบริษัทยอยไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท และเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนของบริษัทตามที่กลาวขางตน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
25.3 ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติใหจดทะเบียนลดทุน
จํานวน 7,737 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาเงิน 7,737.00 บาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนและแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
25.4 ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติใหจายเงินปนผล
โดยจัดสรรจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
- ใหจายเปนหุนปนผลจํานวนไมเกิน 77,169,261 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในอัตรา 3 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม
ในกรณีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายเงินสดปนผลแทนในอัตรา 0.04 บาทตอหุน
- ใหจายเงินสดปนผลในอัตรา 0.04 บาทตอหุน หรือจํานวนไมเกิน 9,260,500.00 บาท
25.5 ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติใหจดทะเบียน
เพิ่มทุน จํานวน 123,169,261 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาเงิน 123,169,261.00 บาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 24 25.6 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2556 มีมติพิเศษเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 30 ลานบาท เปน 97 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 6,700,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท โดยไดเรียกชําระคาหุนทั้งหมดแลว บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2556
26. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดสรรกําไรอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หักขาดทุนสะสม (ถามี) เปนทุนสํารองจนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้ไมอาจ
นําไปจายเปนเงินปนผลได
27. เงินปนผลจาย
ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติใหจาย
เงินปนผล โดยจัดสรรจากกําไรสะสมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.37 บาทตอหุน โดยจายเปนเงินสดในอัตรา
0.04 บาทตอหุน และจายเปนหุนปนผลในอัตรา 3 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรือคิดเปน 0.33 บาทตอหุน โดยไดจายเมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2556
28. รายไดอื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556
คาเผื่อการลดมูลคาภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
โอนกลับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายทรัพยสิน
อื่น ๆ
รวม

0.00

(1,250,000.00)

0.00

(1,250,000.00)

5,521,673.05

4,894,274.38

5,727,051.18

6,002,221.89

615,158.51

53,546.44

0.00

1,789.12

1,128,106.62

3,156,171.59

830,976.78

715,431.30

7,264,938.18

6,853,992.41

6,558,027.96

5,469,442.31

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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คาใชจายตามลักษณะของคาใชจายที่สําคัญมีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556
จากการเปลี่ยนแปลงสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทํา

1,071,426.44

(6,748,176.50)

0.00

0.00

80,529,418.34

37,557,636.92

0.00

0.00

903,849,944.07

563,491,886.92

903,849,944.07

563,491,886.92

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

49,055,768.79

73,350,831.02

0.00

0.00

คาเชาเครื่องมืออุปกรณ

45,221,929.32

32,689,421.79

45,221,929.32

32,689,421.79

283,102,197.63

258,296,076.88

253,377,677.82

227,439,517.73

คาตอบแทนผูบริหาร

6,335,935.70

7,359,597.90

4,314,387.00

4,524,753.00

คาตอบแทนกรรมการ

322,200.00

306,000.00

322,200.00

306,000.00

คาเสื่อมราคา

11,388,293.06

9,590,813.43

6,657,307.39

5,162,301.76

คาตัดจําหนาย

467,016.45

412,186.78

362,506.64

321,464.12

สินคาซื้อมาเพื่อขาย
คาวัสดุกอสรางใชไปและคาจาง
ผูรับเหมาชวง

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

30. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เอ ไอ เอ มาสเตอรพูล ซึ่งจดทะเบียนแลว ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยแตงตั้งใหบริษัท อเมริกัน อินเตอรเนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด เปน
ผูจัดการกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ของคาจาง และบริษัทฯ
จายสมทบในอัตรารอยละ 2 โดยมีเงื่อนไขตามอายุงานและผลประโยชนจะจายแกสมาชิกตามเงื่อนไข เมื่อสมาชิกนั้น ๆ
ครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเปนสมาชิก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกเงินสมทบเขากองทุนเปนคาใชจาย จํานวน
1,291,551.23 บาท และจํานวน 1,107,653.66 บาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัท จํานวน 955,204.00 บาท และจํานวน
790,794.00 บาท ตามลําดับ)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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31. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนอื่น
ใหแกกรรมการและผูบริหาร ตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก
ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารงตําแหนงระดับ
ผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
32.1 บริษัทฯ และบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจบนสวนงานหลักคือการรับเหมากอสรางและการขายพื้นคอนกรีตอัดแรง บริษัท บิลท แลนด จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยดําเนินธุรกิจบนสวนงานหลักคือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย แ
บริษัท บิลท ฮารท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจบนสวนงานหลักคือ บริหารอาคารชุด ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
สวนงานรับเหมากอสราง

สวนงานขายพื้นคอนกรีต

2557

2557

บาท

2556

บาท

สวนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย

2556

2557

บาท

2556

สวนงานบริหารอาคารชุด
2557

บาท

รายการตัดบัญชี

2556

2557

บาท

รวม

2556

2557

บาท

2556

รายไดจากการกอสรางและ
รายไดจากการขาย

1,340,340,201.06

ตนทุนการกอสรางและตนทุนขาย (1,243,274,937.74)
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน

971,424,971.28

174,707,268.45

150,671,786.73

55,186,496.02

67,918,479.64

1,287,000.00

465,500.00

(87,799,138.89)

(58,229,564.48) 1,483,721,826.64

(897,601,796.43) (150,625,353.11) (129,053,951.05)

(36,627,060.09)

(43,422,689.07)

(947,847.00)

(441,967.00)

90,246,320.86

59,880,312.23 (1,341,228,877.08) (1,010,640,091.32)

97,065,263.32

73,823,174.85

24,081,915.34

21,617,835.68

18,559,435.93

24,495,790.57

339,153.00

23,533.00

6,558,027.96

5,469,442.31

236,042.29

471,971.05

725,915.28

2,082,094.25

47,664.97

24,101.25

0.00

0.00

(1,913,448.23)

(2,121,966.07)

(9,789,702.67)

(3,796,809.92)

0.00

0.00

(46,624,237.63)

(36,615,985.67)

(14,120,432.65)

(14,253,496.34)

(6,995,453.00)

(10,121,105.79)

(95,971.51)

(98,148.28)

(322,200.00)

(306,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(144,701.97)

0.00

0.00

(378,895.48)

(36,668.55)

(61,577.64)

(804,138.10)

(14,442.70)

(47,325,333.11)

(36,958,654.22)

(16,095,458.52)

(17,324,302.48)

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

56,297,958.17

42,333,962.94

8,222,499.11

คาใชจายภาษีเงินได

(11,587,156.17)

(9,049,982.92)

(1,656,037.04)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

44,710,802.00

33,283,980.02

6,566,462.07

0.00

0.00

44,710,802.00

33,283,980.02

รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
หนี้สงสัยจะสูญ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

1,132,251,173.17

142,492,949.56

121,611,081.85

7,264,938.18

6,853,992.41

(11,703,150.90)

(5,918,775.99)

(67,473,073.76)

(60,728,476.26)

0.00

(322,200.00)

(306,000.00)

0.00

0.00

0.00

(144,701.97)

(95,470.30)

0.00

0.00

(440,473.12)

(190,382.17)

(16,799,598.37)

(14,013,386.01)

(95,971.51)

(98,148.28)

(79,938,897.78)

(67,288,336.39)

4,765,504.25

2,485,752.84

12,564,498.81

290,846.46

(50,514.03)

69,818,989.96

61,176,737.87

(1,479,915.38)

(448,236.28)

(2,780,532.27)

557.44

0.00

(13,690,872.05)

(13,310,430.57)

3,285,588.87

2,037,516.56

9,783,966.54

291,403.90

(50,514.03)

56,128,117.91

47,866,307.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,566,462.07

3,285,588.87

2,037,516.56

9,783,966.54

291,403.90

(50,514.03)

56,128,117.91

47,866,307.30

(302,712.32)
363,021.03

14,442.70

(1,193,616.45)
360,259.82

745,894.78

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวด

32.2 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจการรับเหมากอสรางซึ่งดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว ดังนั้นจึงไมไดแสดงขอมูลจําแนกตามสวนงานในงบการเงินนี้
32.3 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีรายไดจากลูกคารายใหญ จํานวน 3 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 780.54 ลานบาท ซึ่งมาจากสวนงานรับเหมากอสราง (ป 2556 มีรายไดจากลูกคารายใหญ จํานวน 3 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 621.70 ลานบาท
ซึ่งมาจากสวนงานรับเหมากอสราง)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 28 33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
33.1 ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหธนาคารค้ําประกัน ประกอบดวย
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
ธนาคารแหงที่ 1

2,006,200,000.00

1,706,200,000.00

ธนาคารแหงที่ 2

1,306,310,000.00

896,185,000.00

ธนาคารแหงที่ 3

741,207,454.00

741,207,454.00

ธนาคารแหงที่ 4

500,000,000.00

500,000,000.00

ธนาคารแหงที่ 5

387,500,000.00

387,500,000.00

ธนาคารแหงที่ 6

100,000,000.00

100,000,000.00

ธนาคารแหงที่ 7
รวม

20,000,000.00
5,061,217,454.00

20,000,000.00
4,351,092,454.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคาร 7 แหง ออกหนังสือค้ําประกัน
ใหกับบริษัทอื่น เพื่อค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญากอสรางและการจายชําระหนี้ วงเงินรวม 5,061.22 ลานบาท
ใชไปจํานวน 2,817.47 ลานบาท ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากธนาคารแหงที่ 1 ค้ําประกันโดยบริษัท พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด และค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ และของบริษัท
พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ตามหมายเหตุ 16 และการจํานําเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 17
และธนาคารแหงที่ 2, 4 และ 5 ค้ําประกันโดยการจํานําเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 16 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วงเงินรวม 4,351.09 ลานบาท ใชไปจํานวน 2,571.27 ลานบาท)
33.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีภาระผูกพันและหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา โดยการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันในการซื้อสินคา จํานวนเงิน 54.57 ลานบาท ค้ําประกัน
โดยการจดจํานองที่ดิน อาคารโรงงานและจํานําเครื่องจักร ตามหมายเหตุ 16 และเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 17
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 49.57 ลานบาท)
33.3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ถูกบริษัทแหงหนึ่งดําเนินคดีฟองรองเรียกคาเสียหายจากการกอสรางโครงการ
ซึ่งฟองรองผูวาจาง เปนจําเลยที่ 1 และบริษัทฯ เปนจําเลยที่ 2 จํานวน 180.50 ลานบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
ศาลพิพากษาใหบริษัทฯ ระงับการกอสรางและจัดเทคอนกรีตเพื่อค้ํายันโครงสราง และใหบริษัทฯ กับบริษัทประกันภัย
แหงหนึ่ง รวมกันรับผิดชอบคาเสียหายจํานวน 330,000.00 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนนับแต
วันที่ฟอง บริษัทฯ จึงบันทึกคาใชจายจํานวน 350,000.00 บาท ในไตรมาส 3 ของป 2551 ซึ่งปจจุบันคดีความอยูระหวาง
การพิจารณาของศาล

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 29 33.4 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ําประกันสินเชื่อทุกประเภทใหกับบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอย วงเงินรวม 90.26 ลานบาท
33.5 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ําประกันสินเชื่อ
ทุกประเภทใหกับบริษัทฯ วงเงินรวม 350.00 ลานบาท
33.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันการชําระหนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะยาวและการอาวัลของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ที่จะตองชําระแกธนาคารหนึ่งแหง
วงเงินรวม 1,180.00 ลานบาท
33.7 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ไดยื่นฟองผูวาจางรายหนึ่งฐานความผิด ผิดสัญญาจางเหมากอสราง จํานวน
ทุนทรัพย 61,356,795.83 บาท ตอศาลแพงกรุงเทพใต และบริษัทดังกลาวไดปฏิเสธและยื่นฟองแยงดวยจํานวนทุนทรัพย
67,628,075.00 บาท คดียังอยูในขั้นตอนพิจารณาจากศาล
34. สัญญางานระหวางกอสราง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
รายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางป

1,340,340,201.06

5,011,088,450.15

8,356,291,265.38

10,966,265,237.57

1,875,338,811.42

1,847,788,502.07

955,049,105.05

1,132,988,606.49

ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นปรับปรุงดวยกําไรหรือขาดทุน
ที่รับรูจนถึงปจจุบัน
เงินลวงหนาที่ไดรับ
จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงาน
กอสรางซึ่งเปนสินทรัพย
35. เครื่องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูการวัดมูลคา และคาใชจายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 4
35.2 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อยางไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่บริษัทฯ คาดวา
อาจจะมีปญหาดานการชําระเงิน ผูบริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเพียงพอกับโอกาสที่จะเกิด
ความสูญเสียดังกลาว

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 30 35.3 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา

ซึ่งกอใหเกิดความ

เสียหายแกบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหฐานะการเงินของลูกคาเรียกเก็บเงินลวงหนา
กอนเริ่มดําเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทําเสร็จ

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคา

ตามบัญชีของสินทรัพยหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
35.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทฯ ในงวด
ปจจุบันและงวดตอ ๆ ไป บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากสัญญาบางสวนจะกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว และแลวแตผูใหกูและผูกูจะตกลงกัน ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดของเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 23
35.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากไมมีรายการลูกหนี้และเจาหนี้เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ
ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและเงินฝาก ลูกหนี้ หนี้สินทางการเงินที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี้ผูบริหารเชื่อวาบริษัทฯ
ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ
36. เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร จากรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556

31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556

197,859,814.57

412,775,757.56

130,230,149.11

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

376,313,331.18

- 31 37. รายการบัญชีบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด และบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยมีรายการ
บัญชีซึ่งเปนไปตามปกติทางธุรกิจระหวางกัน และกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
สวนหนึ่งเกิดรายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยเปนผูถือหุนและ/หรือ
มีผูถือหุนและ/กรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาวไดรวมไวในงบการเงินนี้ ตามเกณฑที่ไดพิจารณารวมกันวาเปนไป
ตามปกติในทางการคาระหวางบริษัท เชนเดียวกับบริษัทที่เกี่ยวของกับคูคาอื่น ๆ
ลักษณะความสัมพันธ

กิจการที่เกี่ยวของกัน
1. บมจ. เอพี (ไทยแลนด)

ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน/บริษัทที่เกี่ยวของกัน

2. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน

3. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (กรุงเทพ) จํากัด

บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน

4. บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด

บริษัทยอย

5. บริษทั บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย

6. บริษัท บิลท ฮารท จํากัด

บริษัทยอยของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้การคา
- บมจ. เอพี (ไทยแลนด)
- บมจ. บิลท แลนด
รวม

2,699,111.87

3,130,895.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,951,000.00

2,699,111.87

3,130,895.96

0.00

9,951,000.00

0.00

0.00

12,040,788.83

11,445,185.98

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
- บมจ. บิลท แลนด

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 32 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
ดอกเบี้ยคางรับ
- บมจ. บิลท แลนด

0.00

0.00

236,712.32

0.00

0.00

0.00

180,000,000.00

0.00

0.00

0.00

58,366,985.50

60,640,586.33

0.00

0.00

0.00

32,027.24

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของ
- บมจ. บิลท แลนด
เจาหนี้การคา
- บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล
เงินประกันผลงานคางจาย
- บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556

31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556

รายไดจากการรับเหมากอสราง
- บมจ. บิลท แลนด

0.00

0.00

4,472,279.39

19,514,243.07

6,676,695.37

3,945,133.56

0.00

0.00

4,797.33

0.00

0.00

0.00

0.00

239,618.19

0.00

0.00

6,681,492.70

4,184,751.75

0.00

0.00

- บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

0.00

0.00

0.00

660,821.92

- บมจ. บิลท แลนด

0.00

0.00

236,712.32

466,794.53

0.00

0.00

236,712.32

1,127,616.45

ขายสินคา
- บมจ. เอพี (ไทยแลนด)
- บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้
- บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (กรุงเทพ)
รวม
ดอกเบี้ยรับ

รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 33 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 มีนาคม 2556
รายไดอื่น
- บมจ. บิลท แลนด

0.00

0.00

45,000.00

45,000.00

- บจ. บิลท ฮารท

0.00

0.00

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

66,000.00

66,000.00

0.00

0.00

83,178,581.25

38,715,321.41

รวม
ซื้อสินคา
- บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล
38. ภาษีเงินได

38.1 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2557

สําหรับงวด 3 เดือน

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

บาท

2556

14,094,916.55

12,917,772.82

10,304,502.78

(1,373,772.28)

(784,485.98)

(1,330,616.65)

(1,254,519.86)

13,690,872.05

13,310,430.57

11,587,156.17

9,049,982.92

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวด

15,064,644.33

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 34 38.2 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช สําหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม
2557

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

61,176,737.87

56,297,958.17

42,333,962.94

20%

20%

20%

20%

13,963,797.99

12,235,347.57

11,259,591.63

8,466,792.59

(272,925.94)

1,075,083.00

327,564.54

583,190.33

(272,925.94)

1,075,083.00

327,564.54

583,190.33

13,690,872.05

13,310,430.57

11,587,156.17

9,049,982.92

20

22

21

21

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 69,818,989.96
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

บาท

2556

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :
รายการตองหามทางภาษี
รวม
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงรอยละ

38.3 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3,761,121.34

3,761,121.34

3,063,578.59

3,063,578.59

งานระหวางกอสราง

5,024,674.62

5,127,025.58

0.00

0.00

คาเผื่อการขอคืนเงินประกันผลงาน

1,730,825.58

1,730,825.58

1,730,825.58

1,730,825.58

6,741,818.44

6,700,565.30

3,579,627.35

3,323,880.80

25,090,472.18

23,655,602.08

14,333,082.27

13,258,212.17

42,348,912.16

40,975,139.88

22,707,113.79

21,376,497.14

สํารองผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงาน
อื่นๆ
รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

- 35 39. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการ
ดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บาท 31 ธันวาคม 2556
อัตราสวนหนี้สินตอทุน

2.71

2.86

3.05

3.21

40. เหตุการณภายหลังตามระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติดังนี้
- ใหจายเงินปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.40 บาท หรือเปนจํานวนไมเกิน 123,470,600.00 บาท
- ใหลดทุนจดทะเบียน 46,000,582 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาเงิน 46,000,582.00 บาท โดยบริษัทฯ
ไดจดทะเบียนลดทุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
- ใหเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาเงิน 60,000,000 บาท โดยบริษัทฯ
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
41. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

