บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผู บ ริ ห ารเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า และการนํ า เสนองบการเงิ น เหล า นี้ โ ดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจ าได ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ ง กํ าหนดให ขา พเจา ปฏิ บัติ ต ามข อ กํา หนดด า น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา

-2ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท พรีบิลท จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ
ที่ดินและตนทุนโครงการระหวาง
กอสราง
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแก
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
เงินฝากสถาบันการเงิน มีภาระผูกพัน
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

2557

2556

( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

4.2, 5
4.7.1, 6
4.3, 7
8

381,126,311.27
848,549,098.02
601,156,376.04
276,883,861.33

437,996,312.38
451,269,620.89
686,680,226.11
498,872,392.59

283,370,468.49
798,399,611.65
580,969,985.82
277,547,416.39

398,169,632.58
450,041,747.07
648,511,982.27
514,103,735.99

4.4, 9
4.6, 10

893,587,499.11
66,711,676.98
552,516,306.48
44,296,668.31
3,664,827,797.54

601,545,040.30
122,552,961.44
415,770,073.02
17,716,793.35
3,232,403,420.08

0.00
29,298,752.59
557,361,521.84
42,310,500.02
2,569,258,256.80

0.00
73,820,657.43
423,684,630.90
17,716,793.35
2,526,049,179.59

4.7.2, 11
4.7.3, 12

0.00
1,330,000.00

0.00
1,430,000.00

586,554,448.75
0.00

586,554,448.75
0.00

13
4.8
4.9, 14

0.00
0.00
397,073,883.63
179,859,612.63

0.00
19,900,000.00
405,093,500.77
183,726,677.57

180,000,000.00
0.00
102,265,186.91
178,503,244.36

0.00
0.00
109,022,387.94
183,622,928.31

15
440,855,333.94
4.11, 16
7,106,216.74
4.12.2, 36.3 47,360,406.54
5,447,442.06
1,079,032,895.54
4,743,860,693.08

381,343,871.78
5,926,168.20
40,975,139.88
5,414,069.12
1,043,809,427.32
4,276,212,847.40

440,688,172.85
5,580,928.21
29,815,348.34
4,999,142.06
1,528,406,471.48
4,097,664,728.28

381,178,233.60
4,110,168.24
21,376,497.14
4,941,238.74
1,290,805,902.72
3,816,855,082.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ ………......... เมื่อวันที่ ………………….......
ขอรับรองวารายการขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )

-2บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

2557

2556

2557

2556

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

17

0.00

5,232,260.83

0.00

0.00

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

18

895,376,321.67

984,919,830.64

712,659,635.47

870,721,241.16

เจาหนี้เงินประกันผลงาน

20

202,833,676.19

148,643,973.18

197,648,470.90

142,027,224.88

19

392,601.88

786,640.48

0.00

0.00

รายไดรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย

7.2

105,448,985.00

6,905,677.09

0.00

0.00

เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง

20

1,676,680,749.87

1,847,788,502.07

1,685,356,540.19

1,847,788,502.07

33,808,556.39

33,657,593.84

33,738,066.39

33,588,153.84

3,595,375.68

5,535,789.49

0.00

0.00

2,918,136,266.68

3,033,470,267.62

2,629,402,712.95

2,894,125,121.95

เจาหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว
ที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป

ภาษีขายตั้งพัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

21

99,970,227.94

100,000,000.00

0.00

0.00

หุนกูระยะยาว

22

400,000,000.00

0.00

400,000,000.00

0.00

เจาหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว

19

239,434.92

632,208.76

0.00

0.00

34,476,537.02

33,506,368.02

21,734,335.00

16,619,404.00

534,686,199.88

134,138,576.78

421,734,335.00

16,619,404.00

3,452,822,466.56

3,167,608,844.40

3,051,137,047.95

2,910,744,525.95

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

4.14.3, 23

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-3บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

2557

2556

2557

2556

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 368,676,462 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

24

368,676,462.00

หุนสามัญ 354,677,044 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

368,676,462.00
354,677,044.00

354,677,044.00

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 308,676,462 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

24

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

30,366,898.27

36,867,646.20

30,366,898.27

661,107,117.56

485,173,806.91

416,597,659.38

282,681,283.34

1,291,037,138.51

1,108,603,079.93

1,046,527,680.33

906,110,556.36

1,088.01

923.07

0.00

0.00

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

1,108,604,003.00
4,276,212,847.40

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

906,110,556.36
3,816,855,082.31

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ - จากการลงทุน
ในบริษัทยอย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย

26

ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

2557

2556

รายได
รายไดจากการกอสราง

4.1.1

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

4.1.4

193,641,094.27

577,423,892.77

0.00

0.00

รายไดจากการขายสินคา

4.1.3

357,465,489.98

451,208,044.01

0.00

0.00

รายไดจากการบริการ

4.1.5

5,045,500.00

4,617,785.68

0.00

0.00

รวมรายได

5,612,378,630.75 4,974,232,010.67 5,649,711,538.82 5,011,088,450.15

6,168,530,715.00 6,007,481,733.13 5,649,711,538.82 5,011,088,450.15

ตนทุนการกอสรางและตนทุนขาย
ตนทุนการกอสราง

4.1.2 (5,149,623,132.71) (4,657,481,151.38) (5,184,978,598.60) (4,701,612,344.74)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย

(124,355,908.81)

(343,426,269.72)

0.00

0.00

ตนทุนขายสินคา

(269,089,699.45)

(362,319,258.46)

0.00

0.00

(4,719,900.00)

(3,505,992.00)

0.00

0.00

ตนทุนบริการ
รวมตนทุน

(5,547,788,640.97) (5,366,732,671.56) (5,184,978,598.60) (4,701,612,344.74)

กําไรขั้นตน

620,742,074.03

640,749,061.57

464,732,940.22

309,476,105.41

70,127,633.56

27,835,814.76

53,656,050.27

23,651,848.55

690,869,707.59

668,584,876.33

518,388,990.49

333,127,953.96

(48,264,257.43)

(51,978,839.95)

0.00

0.00

(250,235,705.69)

(284,235,551.73)

(177,604,427.24)

(143,145,252.30)

280,200.00

(2,683,278.61)

0.00

(2,391,008.00)

(4,356,409.53)

(1,286,994.78)

(4,188,850.64)

(814,848.67)

(302,576,172.65)

(340,184,665.07)

(181,793,277.88)

(146,351,108.97)

รายไดอื่น
อื่น ๆ
กําไรกอนคาใชจาย
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คาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-2บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557
388,293,534.94
4.12, 36.1 (82,388,726.62)
305,904,808.32

กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด

2556
328,400,211.26
(66,902,018.16)
261,498,193.10

( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
336,595,712.61 186,776,844.99
(72,708,003.84) (40,727,446.78)
263,887,708.77 146,049,398.21

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนพนักงาน
ผลกระทบของภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

0.00
0.00

(812,431.00)
162,486.20

0.00
0.00

(2,178,091.00)
435,618.20

0.00
305,904,808.32

(649,944.80)
260,848,248.30

0.00
263,887,708.77

(1,742,472.80)
144,306,925.41

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

305,904,643.38

261,497,722.01

263,887,708.77

146,049,398.21

164.94
305,904,808.32

471.09
261,498,193.10

305,904,643.38

260,847,777.21

263,887,708.77

144,306,925.41

164.94
305,904,808.32

471.09
260,848,248.30

0.991
0.991
308,676,462

0.938
0.935
278,866,095

0.855
0.855
308,676,462

0.524
0.517
278,866,095

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
4.15
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

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

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ทุนที่ออก

สวนเกินมูลคา

สวนเกินมูลคา

และชําระแลว

หุนสามัญ

หุนสามัญ - จากการ

สวนที่เปนของ

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ยังไมไดจัดสรร

ลงทุนในบริษัทยอย สํารองตามกฎหมาย

รวม

รวมสวนของผูถือหุน สวนไดเสียที่ไมมี
บริษัทใหญ

อํานาจควบคุม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

231,507,783.00

97,844,800.00

186,541,112.75

23,151,552.00

317,970,436.13

857,015,683.88

451.98

857,016,135.86

0.00

0.00

0.00

7,215,346.27

(7,215,346.27)

0.00

0.00

0.00

77,168,679.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77,168,679.00

0.00

77,168,679.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(86,429,060.16)

(86,429,060.16)

0.00

(86,429,060.16)

0.00

0.00

0.00

0.00

260,847,777.21

260,847,777.21

471.09

260,848,248.30

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

30,366,898.27

485,173,806.91

1,108,603,079.93

923.07

1,108,604,003.00

0.00

0.00

0.00

6,500,747.93

(6,500,747.93)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(123,470,584.80)

(123,470,584.80)

0.00

(123,470,584.80)

0.00
308,676,462.00

0.00
97,844,800.00

0.00
186,541,112.75

0.00
36,867,646.20

305,904,643.38
661,107,117.56

305,904,643.38
1,291,037,138.51

164.94
1,088.01

305,904,808.32
1,291,038,226.52

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สํารองตามกฎหมาย - เพิ่มขึ้น
หุนปนผล
เงินปนผลจาย
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กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สํารองตามกฎหมาย - เพิ่มขึ้น
เงินปนผลจาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สํารองตามกฎหมาย - เพิ่มขึ้น
หุนปนผล
เงินปนผลจาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สํารองตามกฎหมาย - เพิ่มขึ้น
เงินปนผลจาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

26

26

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ - จากการ
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
ลงทุนในบริษัทยอย สํารองตามกฎหมาย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

231,507,783.00

97,844,800.00

186,541,112.75

23,151,552.00

232,018,764.36

771,064,012.11

0.00
77,168,679.00
0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
186,541,112.75

7,215,346.27
0.00
0.00
0.00
30,366,898.27

(7,215,346.27)
0.00
(86,429,060.16)
144,306,925.41
282,681,283.34

0.00
77,168,679.00
(86,429,060.16)
144,306,925.41
906,110,556.36

0.00
0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
0.00
186,541,112.75

6,500,747.93
0.00
0.00
36,867,646.20

(6,500,747.93)
(123,470,584.80)
263,887,708.77
416,597,659.38

0.00
(123,470,584.80)
263,887,708.77
1,046,527,680.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปน
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย
คาเผื่อการลดมูลคาภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
โอนกลับ
ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย
หนี้สงสัยจะสูญ
(กําไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ
ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา

( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2557

2556

388,293,534.94

328,400,211.26

336,595,712.61

186,776,844.99

47,045,990.36
2,103,451.46

42,253,925.64
1,648,718.70

28,295,457.32
1,734,740.03

23,750,620.05
1,293,579.56

0.00
648,941.98
(280,200.00)
(683,560.78)
(5,742,466.87)
3,405,391.82
7,182,995.00
4,356,409.53

5,000,000.00
0.00
2,683,278.61
0.00
(3,344,969.02)
4,469,715.37
5,957,599.02
1,286,994.78

0.00
648,941.98
0.00
(534,074.41)
(23,455.53)
2,659,249.93
5,114,931.00
4,188,850.64

5,000,000.00
0.00
2,391,008.00
0.00
(3,139,445.67)
1,781,095.68
4,134,249.00
814,848.67

446,330,487.44

388,355,474.36

378,680,353.57

222,802,800.28

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

(384,072,111.53)
(232,735,690.76)
(169,384,181.18)
(17,019,661.04)
(164,367,874.43)
58,548,394.20

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

(391,235,136.85)
(216,926,219.69)
0.00
(39,384,698.67)
(164,898,803.22)
58,356,891.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-2บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
2557
เงินมัดจําคาที่ดิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
รายไดรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานลดลง
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง
ภาษีขายตั้งพัก
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรับคืน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับชําระจากเงินใหกูยืมบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน

( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
0.00
0.00
(57,903.32)
277,259.45

0.00
(33,372.94)

2556
18,000,000.00
743,630.34

(162,563,780.37)
54,189,703.01
96,209,982.91
(6,212,826.00)
(171,107,752.20)
150,962.55
269,262,959.95
(8,314,280.12)
86,821,760.43
(174,318,044.56)
173,452,395.70

268,736,729.01
44,362,676.42
(35,482,024.91)
0.00
583,883,254.79
20,000,964.88
379,569,580.15
(2,794,322.53)
0.00
(195,238,364.64)
181,536,892.98

(162,962,291.93)
55,621,246.02
0.00
0.00
(162,431,961.88)
149,912.55
299,348,978.29
(1,181,179.40)
86,761,040.99
(163,437,154.06)
221,491,685.82

272,077,821.55
44,224,756.05
0.00
0.00
583,883,254.79
19,957,984.88
389,135,909.91
(814,848.67)
0.00
(153,049,283.39)
235,271,777.85

(396,595,278.17)
0.00
0.00
0.00
(43,093,488.94)
1,681,400.77
(3,283,500.00)
(59,512,100.34)
(500,802,966.68)

(319,814,406.41)
0.00
0.00
0.00
(106,929,759.53)
5,224,299.95
(3,452,285.00)
38,758,867.94
(386,213,283.05)

(347,823,790.17)
0.00
(180,000,000.00)
0.00
(22,576,328.38)
295,292.69
(3,205,500.00)
(59,509,939.25)
(612,820,265.11)

(319,620,894.41)
(167,000,000.00)
(47,600,000.00)
144,910,000.00
(54,747,724.68)
4,054,471.36
(2,931,380.00)
38,758,867.94
(404,176,659.79)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-3บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จาย)จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชําระเจาหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2557

2556

(5,232,260.83)
0.00
400,000,000.00
(29,772.06)
(786,812.44)
(123,470,584.80)
270,480,569.87
(56,870,001.11)
437,996,312.38
381,126,311.27

(12,992,786.06)
100,000,000.00
0.00
(62,500,000.00)
(739,992.30)
(9,260,381.16)
14,506,840.48
(190,169,549.59)
628,165,861.97
437,996,312.38

( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
0.00
0.00
400,000,000.00
0.00
0.00
(123,470,584.80)
276,529,415.20
(114,799,164.09)
398,169,632.58
283,370,468.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(9,260,381.16)
(9,260,381.16)
(178,165,263.10)
576,334,895.68
398,169,632.58

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 28 กันยายน
2554 เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาของ

องคประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2557 ตามรายละเอียดดังนี้
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

ภาษีเงินได

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)

สัญญาเชา

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)

รายได

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

ผลประโยชนของพนักงาน

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

-2เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

สวนไดเสียในการรวมคา

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)

งบการเงินระหวางกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)

การดอยคาของสินทรัพย

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

สวนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15

สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน

ฉบับที่ 27

การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา

ฉบับที่ 29

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32

สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

ฉบับที่ 5

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม

ฉบับที่ 7

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง

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

-3เรื่อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

ฉบับที่ 12

ขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

ฉบับที่ 17

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

ฉบับที่ 18

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
บริษัทฯ ยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยัง
ไมมีการบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทและ
กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้
เรื่อง

ปที่มีผลบังคับใช

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

2558

(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)

การนําเสนองบการเงิน

2558

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)

สินคาคงเหลือ

2558

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

งบกระแสเงินสด

2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

2558

และขอผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

2558

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)

สัญญากอสราง

2558

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

-4เรื่อง

ปที่มีผลบังคับใช

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

ภาษีเงินได

2558

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาเชา

2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

รายได

2558

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)

ผลประโยชนของพนักงาน

2558

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย

2558

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

2558

เงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)

ตนทุนการกูยืม

2558

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

2558

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)

การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

2558

ออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)

การลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา

2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแร

2558

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)

กําไรตอหุน

2558

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหวางกาล

2558

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)

การดอยคาของสินทรัพย

2558

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย

2558

ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพยไมมีตัวตน

2558

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

2558

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

-5เรื่อง

ปที่มีผลบังคับใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

2558

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)

การรวมธุรกิจ

2558

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาประกัน

2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการ

2558

ดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)

การสํารวจ และประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

สวนงานดําเนินงาน

2558

ฉบับที่ 10

งบการเงินรวม

2558

ฉบับที่ 11

การรวมการงาน

2558

ฉบับที่ 12

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

2558

ฉบับที่ 13

การวัดมูลคายุติธรรม

2558

ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ

2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

2558

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)

ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

2558

กิจการหรือผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

2558

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)

รายไดรายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

2558

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต

2558

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

-6เรื่อง

ปที่มีผลบังคับใช

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน

2558

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

2558

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ

2558

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

2558

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

ขอตกลงสัมปทานบริการ

2558

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

2558

ฉบับที่ 14

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด

2558

เงินทุนขั้นต่ํา และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

2558

ฉบับที่ 20

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

2558

ผูบริหารคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช
และถือปฏิบัติ

โดยผูบริหารอยูระหวางการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินของบริษัทฯ

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

-73. 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 ประเภทธุรกิจ
หรือสวนไดเสีย
ชื่อบริษัทยอย
2557
2556
บริษัทยอย
- บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น
ผลิต / ขายพื้น
99.99
99.99
แมททีเรียล จํากัด
คอนกรีตอัดแรง
- บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย
พัฒนาอสังหา99.99
99.99
ริมทรัพยเพื่อขาย
- บริษัท บิลท ฮารท จํากัด
99.97
99.97
บริษัทยอยของ บริหารอาคารชุด
บมจ. บิลท แลนด
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
4.1.1 บริษัทฯ รับรูรายไดจากการรับเหมากอสราง โดยพิจารณาเมื่อผลงานการกอสรางตามสัญญาของบริษัทฯ
สามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ รายไดตามสัญญารับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ โดย
อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จประมาณโดยวิศวกร ซึ่งเปนการพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพเปรียบเทียบ
กับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทําเสร็จ จนถึงวันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเทียบกับประมาณ
การตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น กรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกวา
มูลคารายไดตามสัญญา กิจการจะรับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน "รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ
ในงบแสดงฐานะการเงิน"

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

-84.1.2 ตนทุนการกอสราง ประกอบดวย คาวัสดุ คาแรงงานทางตรงและคาใชจายในการกอสราง รับรูตามเกณฑคงคาง
4.1.3 บริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบสินคา และไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระ
สําคัญใหกับผูซื้อแลว
4.1.4 บริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยเปนรายไดทั้งจํานวน เมื่อบริษัทฯ ไดโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนที่มีนัยสําคัญในทรัพยสินใหกับผูซื้อแลว
4.1.5 บริษัทยอยของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) รับรูรายไดจากการใหบริการบริหารอาคารชุด เปนรายได
เมื่อใหบริการเสร็จสิ้น
4.1.6 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดอื่นและคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแตไมรวมเงินฝากประเภท
ที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคานอย
4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ดวยยอดสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบันทึก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณการจากจํานวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได

จํานวนคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะทางการเงินปจจุบันของลูกหนี้คงคาง
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.4 ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง
ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง แสดงดวยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
แลวแตอยางใดจะต่ํากวา ราคาทุนประกอบดวย ที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสราง คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
โครงการและดอกเบี้ยเงินกูยืมที่เกี่ยวของ ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจายเขามาเปนตนทุน

เมื่องานกอสรางแลวเสร็จ

หรือโครงการหยุดพัฒนา
4.5 การบันทึกดอกเบี้ยจายจากการกูยืมเปนตนทุนของทรัพยสิน
บริษัทฯ บันทึกดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเพื่อใชในระหวางการพัฒนากอสรางเปนสวนหนึ่งของตนทุนโครงการ
ที่เกี่ยวของ

และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการไดแลวเสร็จ พรอมที่จะใชไดตามวัตถุประสงคหรือพรอมที่จะขายหรือ

หยุดชะงักลง จนกวาจะมีการดําเนินการพัฒนา/กอสรางตอไป

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

-94.6 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนคํานวณโดยวิธีเขา
กอนออกกอน
4.7 เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพย
เปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีที่บริษัทจําหนายหลักทรัพยเพียงบางสวน
ราคาตามบัญชีตอหนวยที่ใชในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกันคํานวณ

โดยใชวิธี

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
4.7.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไวโดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักดวยคาเผื่อ
การดอยคา (ถามี)
4.7.3 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนเงินลงทุนทั่วไป และ
แสดงดวยราคาทุนปรับยอดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี)
4.8 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดนิ รอการพัฒนา แสดงตามราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัทยอย "บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด"
งบการเงินรวมแสดงตามมูลคายุติธรรม

ในการจัดทํา

เนื่องจากเปนการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดเพื่อการซื้อ

เงินลงทุน
บริษัทฯ คํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยทุกประเภท โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยดังนี้
จํานวนป
อาคารและสิ่งปลูกสราง

20

สวนปรับปรุงอาคาร

5 - 20

สวนปรับปรุงที่ดิน

5

เครื่องใชและเครื่องตกแตงสํานักงาน

3-5

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

- 10 จํานวนป
เครื่องจักรและอุปกรณ

5

สํานักงานขาย

2-5

หองตัวอยาง

5

ยานพาหนะ

5

อาคารชั่วคราวและสินทรัพยประจําอื่น ๆ

5

ในการจัดทํางบการเงินรวม สินทรัพยประจําที่มีการประเมินราคายุติธรรมเพิ่มของบริษัทยอย "บริษัท พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด" เพื่อใชในการซื้อเงินลงทุน ไดคํานวณคาเสื่อมราคาใหมสําหรับอาคารและอุปกรณโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลือ โดยประมาณของสินทรัพย นับจากวันที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนมาดังนี้
จํานวนป
อาคารและสิ่งปลูกสราง

12 - 44

เครื่องจักรและอุปกรณ

2 - 14

บริษัทฯ และบริษัทยอย รวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการรื้อ การขนยายและการบูรณะสถานที่ตั้งของ
สินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคิดคาเสื่อมราคา
สําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจากกัน เมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมี
ตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของทรัพยสินนั้น และทบทวนอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือและ
วิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
4.10 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอย พิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุนและสินทรัพย
ที่ไมมีตัวตนตาง ๆ เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยเกิดการดอยคา โดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
หากมีราคาต่ํากวาราคาตามบัญชีถือวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา

ซึ่งจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคานั้นไมมีอยูอีก
ตอไปหรือยังมีอยูแตจะเปนไปตามทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายไดอื่น"
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชทรัพยสิน แลวแตราคาใด
จะสูงกวาและจะประมาณจากสินทรัพยแตละรายการ หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี

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

- 11 4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน

ซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร บริษัทฯ ตัดจายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชประโยชน 3-10 ป
4.12 คาใชจายภาษีเงินได
รายจายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบดวย ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
4.12.1 ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองจายในแตละงวดเปนคาใชจายทั้งหมดในงวดนั้น
และคํานวณภาษีเงินไดตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
4.12.2 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทฯ

และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น โดยใชอัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ

และบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลตากตางชั่วคราว

ที่ตองเสียภาษี

ทุกรายการแตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแน ที่บริษัทฯ
อนาคต

และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีใน

เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

บริษัทฯ

และบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปคอนขางแนวา บริษัทฯ และบริษัทยอย
จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมด
บริษัทฯ

และบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

หรือบางสวนมาใชประโยชน

โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่

เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.13 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาซื้อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาซื้อเปนสินทรัพยและหนี้สิน ดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่เชาซื้อ ณ วันที่เริ่มตนของสัญญา คางวดที่ชําระจะนําไปหักลดเงินตน และบันทึกเปนคาใชจายทาง
การเงินดวยจํานวนเงินตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

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

- 12 4.14 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาใชจายพนักงาน
4.14.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อ
เกิดรายการ
4.14.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ได
กําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และ
ไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาว ไดรับเงินสะสมเขากองทุน
จากพนักงานและเงินสมทบสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทยอย เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.14.3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทยอย เกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน ไดบันทึกในงบการเงิน
ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ภายใตสมมติฐานที่บริษัท
และบริษัทยอย กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม
ผลกําไรหรือขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงานหลังออกจากงาน จะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.15 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอด
กําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลารายงาน ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
4.16 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณการและตั้งขอ
สมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน
และการเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว
4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวา
จะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพัน และจํานวนที่ตองจายสามารถ
ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ และบริษัทยอย คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณ
การหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทยอย จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตาง
หากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

245,000.00

285,000.00

0.00

0.00

46,352,223.97

8,561,404.69

36,371,264.90

5,702,091.25

เงินฝากออมทรัพย

232,502,217.38

263,955,704.11

144,972,333.67

227,273,337.75

เงินฝากประจํา 3 เดือน

102,026,869.92

165,194,203.58

102,026,869.92

165,194,203.58

381,126,311.27

437,996,312.38

283,370,468.49

398,169,632.58

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน

รวม

2557

2556

6. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

เงินฝากประจํา 3 - 12 เดือน

397,865,537.24

451,269,620.89

397,865,537.24

450,041,747.07

หลักทรัพยเพื่อคา

450,683,560.78

0.00

400,534,074.41

0.00

848,549,098.02

451,269,620.89

798,399,611.65

450,041,747.07

รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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6. เงินลงทุนชั่วคราว (ตอ)
หลักทรัพยเพื่อคา ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

2556

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ทุนตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรม

ทุนตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรม

หนวยลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้ 450,000,000.00

450,683,560.78

0.00

0.00

683,560.78

0.00

0.00

0.00

450,683,560.78

450,683,560.78

0.00

0.00

หลักทรัพยเพื่อคา

บวก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคา

( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ทุนตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรม

ทุนตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรม

หนวยลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้ 400,000,000.00

400,534,074.41

0.00

0.00

534,074.41

0.00

0.00

0.00

400,534,074.41

400,534,074.41

0.00

0.00

หลักทรัพยเพื่อคา

บวก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคา

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

- 15 -

7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

ยังไมถึงกําหนดชําระ

204,484,554.26

82,077,241.24

187,037,108.31

93,992,483.08

คางชําระไมเกิน 3 เดือน

302,521,963.48

554,153,082.64

313,734,607.62

509,978,707.08

3 - 6 เดือน

1,089,285.83

1,594,194.87

0.00

0.00

6 - 12 เดือน

162,014.15

666,873.72

0.00

0.00

มากกวา 12 เดือน

17,824,525.52

17,844,525.52

15,317,892.94

15,317,892.94

รวม

526,082,343.24

656,335,917.99

516,089,608.87

619,289,083.10

(หัก) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(18,525,406.70)

(18,805,606.70)

(15,317,892.94)

(15,317,892.94)

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

507,556,936.54

637,530,311.29

500,771,715.93

603,971,190.16

ลูกหนี้อื่น

18,109,462.26

5,196,757.79

4,459,159.93

1,124,326.48

คาใชจายจายลวงหนา

66,567,432.34

42,656,686.63

66,338,402.54

42,122,774.70

8,922,544.90

1,296,470.40

9,400,707.42

1,293,690.93

93,599,439.50

49,149,914.82

80,198,269.89

44,540,792.11

601,156,376.04

686,680,226.11

580,969,985.82

648,511,982.27

ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้อื่น

ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

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

- 16 8. รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ
รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
มูลคางานตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

19,844,799,220.58

19,746,986,388.25

20,418,736,512.99

19,951,238,769.85

13,570,669,261.72

10,757,388,901.00

13,657,772,051.42

10,966,265,237.57

การรับรูรายไดตามอัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จ

(หัก) มูลคางานกอสรางที่เรียกเก็บ (13,293,785,400.39) (10,258,516,508.41) (13,380,224,635.03) (10,452,161,501.58)
รวม

276,883,861.33

498,872,392.59

277,547,416.39

514,103,735.99

9. ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง
ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

ที่ดิน

680,779,827.56

487,309,205.88

0.00

0.00

งานระหวางกอสราง

206,088,879.17

110,424,523.55

0.00

0.00

6,718,792.38

3,811,310.87

0.00

0.00

893,587,499.11

601,545,040.30

0.00

0.00

ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด

5

5

จํานวนโครงการที่เปดใหม

1

1

จํานวนโครงการที่ปด

0

(1)

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด

6

5

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโครงการของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดนําไปจดจํานองเ
หลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตามหมายเหตุ 17.1 และเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคาร ตามหมายเหตุ 21

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

- 17 10. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2556

สินคาสําเร็จรูป

19,624,322.14

28,664,837.73

0.00

0.00

วัตถุดิบ

12,421,764.64

14,254,798.86

0.00

0.00

วัสดุกอสราง

29,298,752.59

73,820,657.43

29,298,752.59

73,820,657.43

วัสดุสิ้นเปลือง

11,647,114.14

10,292,943.95

0.00

0.00

(หัก) คาเผื่อวัสดุสิ้นเปลือง

(6,280,276.53)

(4,480,276.53)

0.00

0.00

รวม

66,711,676.98

122,552,961.44

29,298,752.59

73,820,657.43

2557

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดสวนการลงทุน
(รอยละ)
ชื่อกิจการ
บริษัท พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชั่น
แมททีเรียล จํากัด

ประเภทกิจการ

2557

2557

2556

2557

2556

2556

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

99.97

0.00

0.00

0.00

0.00

586,554,448.75

586,554,448.75

0.00

0.00

พื้นคอนกรีต
อัดแรง
พัฒนาอสัง-

จํากัด (มหาชน)

หาริมทรัพย
เพื่อขาย

จํากัด

เงินปนผล

ผลิต / ขาย

บริษัท บิลท แลนด

บริษัท บิลท ฮารท

วิธีราคาทุน

บริหาร
อาคารชุด

รวม

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

- 18 12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
รายการ

2557

อัตรา
2556

ดอกเบี้ย

อายุ

หมายเหตุ

พันธบัตรรัฐบาล
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด

1,230,000.00

1,230,000.00

4.00-5.50% 5 - 15 ป

ค้ําประกันการใช
กระแสไฟฟา

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)

100,000.00

200,000.00

3.00-6.00% 2 - 3.5 ป

ค้ําประกันการใช
กระแสไฟฟา

รวม

1,330,000.00

1,430,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด มีพันธบัตรรัฐบาล 4 ฉบับ ครบกําหนดไถถอ
วันที่ 3 กันยายน 2559, วันที่ 3 กันยายน 2561, วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 13 มีนาคม 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) มีพันธบัตรรัฐบาล 1 ฉบับ ครบกําหนดไถถอนวันที่ 9
มิถุนายน 2559 และ 2 ฉบับ ครบกําหนดไถถอน วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 และ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามลําดับ
13. เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ใหกูยืมแกบริษัทยอย โดยบริษัทยอยออกตั๋วสัญญาใชเงิน ครบกําหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้
รอยละ 3.2 ตอป โดยไมมีหลักประกัน
รายการเคลื่อนไหวระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2557

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)

0.00 180,000,000.00

0.00

180,000,000.00

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

- 19 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม
1 มกราคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา (ออก)

31 ธันวาคม 2556

(หนวย : บาท)
เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา (ออก)

31 ธันวาคม 2557

ราคาทุน:ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

191,426,722.93

23,523.64

0.00

2,031,466.23

193,481,712.80

0.00

0.00

1,669,337.97

195,151,050.77

86,446,365.41

0.00

(265,263.91)

78,249.00

86,259,350.50

0.00

0.00

524,259.58

86,783,610.08

322,500.00

40,574.00

0.00

307,919.62

670,993.62

2,521,172.35

0.00

2,043,818.45

5,235,984.42

7,849,760.06

0.00

(4,969,093.05)

0.00

2,880,667.01

2,389,425.57

0.00

0.00

5,270,092.58

18,217,498.03

6,941,264.66

(1,709,078.30)

876,254.05

24,325,938.44

3,854,015.76

(733,338.22)

(84,373.45)

27,362,242.53

เครื่องจักรและอุปกรณ

235,785,601.78

39,272,807.86

(20,123,506.28)

10,623,269.58

265,558,172.94

16,072,735.70

(15,031,565.79)

2,487,171.08

269,086,513.93

เครื่องตกแตงสํานักงาน

11,946,415.49

3,941,583.02

(231,986.54)

16,321.95

15,672,333.92

3,716,370.35

(254,743.56)

1,750,452.36

20,884,413.07

หองตัวอยาง

5,686,614.13

99,676.00

(1,013,133.29)

0.00

4,773,156.84

137,171.00

(1,266,441.88)

277,128.40

3,921,014.36

ยานพาหนะ

32,017,037.06

7,132,717.50

(1,972,303.63)

0.00

37,177,450.93

1,600,000.00

(1,670,031.57)

0.00

37,107,419.36

อาคารชั่วคราวและสินทรัพยประจําอื่น ๆ

20,798,885.76

963,110.00

(73,500.00)

0.00

21,688,495.76

667,000.00

(531,949.75)

0.00

21,823,546.01

2,084,188.60

48,515,337.45

0.00

(13,933,480.43)

36,666,045.62

25,470,558.76

0.00

(21,625,544.94)

40,511,059.44

612,581,589.25

106,930,594.13

(30,357,865.00)

0.00

689,154,318.38

56,428,449.49

(19,488,070.77)

(12,957,750.55)

713,136,946.55

6,001,857.36

521,738.86

0.00

0.00

6,523,596.22

872,033.60

0.00

0.00

7,395,629.82

37,952,910.48

4,520,697.01

(159,542.01)

0.00

42,314,065.48

4,488,906.86

0.00

0.00

46,802,972.34

164,918.38

71,827.06

0.00

0.00

236,745.44

273,278.51

0.00

0.00

510,023.95

6,721,167.97

1,128,589.09

(4,969,091.05)

0.00

2,880,666.01

654,636.87

0.00

0.00

3,535,302.88

11,309,281.65

3,768,543.74

(1,401,229.56)

0.00

13,676,595.83

4,641,442.44

(587,054.12)

(62,491.75)

17,668,492.40

เครื่องจักรและอุปกรณ

152,414,440.94

25,938,909.10

(14,940,736.83)

0.00

163,412,613.21

28,557,734.52

(11,428,111.85)

0.00

180,542,235.88

เครื่องตกแตงสํานักงาน

5,918,870.13

2,021,111.24

(171,434.47)

0.00

7,768,546.90

3,084,862.80

(179,009.69)

62,491.75

10,736,891.76

หองตัวอยาง

1,123,656.02

991,437.18

(348,916.19)

0.00

1,766,177.01

824,381.64

(659,901.75)

0.00

1,930,656.90

ยานพาหนะ

25,905,371.10

2,251,858.20

(1,970,047.14)

0.00

26,187,182.16

2,836,874.44

(1,657,744.89)

0.00

27,366,311.71

อาคารชั่วคราวและสินทรัพยประจําอื่น ๆ

18,302,402.04

1,039,214.16

(46,986.85)

0.00

19,294,629.35

811,838.68

(531,922.75)

0.00

19,574,545.28

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

47,045,990.36

(15,043,745.05)

0.00

316,063,062.92
397,073,883.63

อาคารและสิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุง - อาคาร
สํานักงานขาย
เครื่องใชสํานักงาน

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

รวม
มูลคาสุทธิ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอย "บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด" ในการจัดทํา
งบการเงินรวมแสดงตามมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่ซื้อมา

ซึ่งมีการประเมินมูลคายุติธรรม ของสินทรัพยเพื่อการ

ซื้อเงินลงทุน (ป 2547) โดยมีการประเมินราคาที่ดิน ดวยวิธีราคาตลาดเพิ่มขึ้นจํานวน 132,071,473.16 บาท อาคารและ
อุปกรณ โดยวิธีราคาทดแทน เพิ่มขึ้นจํานวน 30,612,974.49 บาท ซึ่งการประเมินราคาเพิ่มดังกลาวทําใหคาเสื่อมราคา
ของอาคารและอุปกรณของ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ในงบการเงินรวม สําหรับป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ต่ํากวางบการเงินของ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด จํานวน
1,113,619.50 บาท และ 1,110,846.41 บาท ตามลําดับ
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดนํา ที่ดิน อาคารโรงงานและเครื่องจักร
ไปค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี

เงินกูยืมจากธนาคารแหงหนึ่ง

และค้ําประกันภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ของบริษัทฯ

ตามหมายเหตุ 17.1 และ 32.2

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

- 21 (หนวย : บาท)

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)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนเขา (ออก) 31 ธันวาคม 2556
0.00 10,633,250.00
0.00 12,368,511.92
307,919.62
670,993.62
892,576.00 22,554,332.65
90,000.00 105,665,474.82
0.00 14,542,887.89
0.00 26,759,460.52
0.00 12,474,663.38
(1,290,495.62)
2,043,818.45
0.00 207,713,393.25
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

เพิ่มขึ้น

ลดลง

0.00
0.00
2,521,172.35
3,625,166.66
13,710,923.41
3,157,651.05
0.00
632,000.00
822,429.91
24,469,343.38

0.00
0.00
0.00
(731,198.22)
(4,898,866.57)
(254,743.56)
(13,000.00)
(329,200.00)
0.00
(6,227,008.35)

618,425.49
273,278.51
4,235,566.37
18,221,229.48
2,647,374.12
1,593,569.34
706,014.01
28,295,457.32

0.00
0.00
(584,949.08)
(2,197,818.69)
(179,009.69)
(4,947.80)
(329,196.00)
(3,295,921.26)

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

โอนเขา (ออก)

31 ธันวาคม 2557

0.00 10,633,250.00
0.00 12,368,511.92
2,043,818.45
5,235,984.42
0.00 25,448,301.09
0.00 114,477,531.66
822,429.91 18,268,225.29
0.00 26,746,460.52
0.00 12,777,463.38
(2,866,248.36)
0.00
0.00 225,955,728.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,562,915.58
510,023.95
16,492,026.29
58,878,348.51
9,870,417.62
21,496,616.51
10,880,192.91
123,690,541.37
102,265,186.91

- 22 15. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีเงินฝากประจําธนาคาร 7 แหง และ 8 แหง ตามลําดับ ใชเปนหลักประกั
ใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตามหมายเหตุ 17 และ 32
16. สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 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

3,283,500.00

3,205,500.00

21,262,037.57

15,207,848.57

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

(10,403,650.67)

(6,598,600.77)

คาตัดจําหนายสําหรับงวด

(1,648,718.70)

(1,293,579.56)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(12,052,369.37)

(7,892,180.33)

คาตัดจําหนายสําหรับงวด

(2,103,451.46)

(1,734,740.03)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(14,155,820.83)

(9,626,920.36)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

5,926,168.20

4,110,168.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

7,106,216.74

5,580,928.21

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

มูลคาสุทธิตามบัญชี :

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

5,232,260.83

0.00

0.00

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,232,260.83

0.00

0.00

รวม
17.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 5 แหง วงเงินรวม 95 ลานบาท
ซึ่งค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 15 และโดยบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยและโดยการจดจํานอง ที่ดิน อาคารโรงงานและจํานองเครื่องจักร ของบริษัทยอยดังกลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีวงเงิน
เบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 3 แหง และ 4 แหง วงเงินรวม 70 และ 40 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยการจดจํานอง
ที่ดิน อาคารโรงงาน และจํานําเครื่องจักรของบริษัทยอย และเงินฝากประจํา 12 เดือน ของบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
ตามหมายเหตุ 15 โดยค้ําประกันเต็มวงเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย มีวงเงินเบิกเกินบัญชี
กับธนาคาร 1 แหง วงเงิน 20 ลานบาท ค้ําประกันโดยบริษัทฯ และจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย
ตามหมายเหตุ 9
17.2 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย 1 แหง จํานวน 110 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ย MOR - 1.0% และ 2 แหง จํานวน 340 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MOR - 1.0% และ MOR - 1.25% ตามลําดับ

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

- 24 18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557
เจาหนี้การคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

367,573,383.10

697,706,610.02

338,474,002.81

666,236,333.62

71,560,000.00

0.00

0.00

0.00

ตนทุนคากอสรางที่ยังไมเรียกชําระ

183,941,125.26

82,679,023.90

184,834,941.82

79,888,110.12

คาใชจายคางจาย

234,244,270.92

183,218,251.61

160,757,412.42

113,121,195.49

ดอกเบี้ยคางจาย

3,020,681.06

53,424.66

3,007,671.24

0.00

35,036,861.33

21,262,520.45

25,585,607.18

11,475,601.93

456,242,938.57

287,213,220.62

374,185,632.66

204,484,907.54

895,376,321.67

984,919,830.64

712,659,635.47

870,721,241.16

ตั๋วสัญญาใชเงินคาที่ดิน
เจาหนี้อื่น

อื่น ๆ
รวม
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
19. เจาหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

2556

หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว

632,036.80

1,418,849.24

(หัก) หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวที่ครบกําหนดภายใน 1 ป

(392,601.88)

(786,640.48)

หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว

239,434.92

632,208.76

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

- 25 จํานวนขั้นต่ําที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาระยะยาวขางตนมี ดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป
(หัก) ดอกเบี้ยจายในอนาคต
ของสัญญาเชาระยะยาว
มูลคาปจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเชาระยะยาว

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
2557
2556
632,036.80
786,640.48
25,974.75
717,794.07
658,011.55
1,504,434.55

มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
2557
2556
612,072.38
726,857.96
19,964.42
691,991.28
632,036.80
1,418,849.24

(25,974.75)

(85,585.31)

0.00

0.00

632,036.80

1,418,849.24

632,036.80

1,418,849.24

รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยท่เี ชาตามสัญาเชาระยะยาว มีดังนี้

ยานพาหนะ
(หัก) คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี
20. เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง

( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557
2556
3,387,289.71
3,387,289.71
(1,732,654.68)
(1,055,196.74)
1,654,635.03
2,332,092.97
( หนวย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

รายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นปรับปรุงดวยกําไรหรือขาดทุนที่รับรูจนถึงปจจุบัน
เงินลวงหนาตามสัญญากอสรางที่ไดรับ
จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงานกอสรางซึ่งเปนสินทรัพย

2556

5,649,711,538.82

5,011,088,450.15

13,657,772,051.42

10,966,265,237.57

1,685,356,540.19

1,847,788,502.07

793,232,812.66

1,132,988,606.49

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

- 26 21. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
99,970,227.94 100,000,000.00
0.00
0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
วงเงิน
วงเงินกูยืมระยะยาวที่ 1

หลักประกัน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูก

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
MLR-2.375

เงื่อนไขการจายชําระ
ชําระใหหมดภายใน 4 ป

สรางของบริษัท

นับแตวันเบิกเงินกูงวดแรก

บิลท แลนด จํากัด

โดยชําระคืนเงินตนจากการ

(มหาชน) ซึ่งเปน

ปลอดจํานองหองชุดใน

บริษัทยอย และ

โครงการ ในสัดสวนไมต่ํา

ค้ําประกันโดย

กวารอยละ 80 ของสัญญา

บริษัทฯ

จะซื้อจะขายและราคาโอน

งบการเงินรวม
2557

2556

940

1,050

115

0

15

10

ไมต่ํากวา 57,000 บาทตอ
ตารางเมตร
วงเงินกูยืมระยะยาวที่ 2

ที่ดินพรอมสิ่งปลูก

MLR-2.375

ชําระใหหมดภายใน 1.5 ป

สรางของบริษัท

นับแตวันเบิกเงินกูงวดแรก

บิลท แลนด จํากัด

โดยชําระคืนเงินตนจากการ

(มหาชน) ซึ่งเปน

ปลอดจํานองหองชุดใน

บริษัทยอย และ

โครงการ ในสัดสวนไมต่ํา

ค้ําประกันโดย

กวารอยละ 80 ของสัญญา

บริษัทฯ

จะซื้อจะขายและราคาโอน
ไมต่ํากวา 53,600 บาทตอ
ตารางเมตร

วงเงินหนังสือค้ําประกัน

1.50

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

- 27 22. หุนกูระยะยาว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกู จํานวน 400,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท
บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 400 ลานบาท ภายใตวงเงิน ตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่
25 เมษายน 2557 โดยเสนอขายแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภท
ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุ 3 ป นับแตวันที่ออกหุนกู มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.99 ตอป
โดยชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และครบกําหนดไถถอนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
23. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
ณ วันตนงวด

33,506,368.02

26,736,338.00

16,619,404.00

10,307,064.00

ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย

7,182,995.00

7,496,822.02

5,114,931.00

6,761,657.00

จายผลประโยชนพนักงาน

(6,212,826.00)

(726,792.00)

0.00

(449,317.00)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
ณ วันสิ้นงวด

34,476,537.02

33,506,368.02

21,734,335.00

16,619,404.00

คาใชจายผลประโยชนพนักงานที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

ตนทุนบริการปจจุบัน

6,077,074.00

6,542,220.02

4,453,157.00

6,274,811.00

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

1,105,921.00
7,182,995.00

954,602.00
7,496,822.02

661,774.00
5,114,931.00

486,846.00
6,761,657.00

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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23. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
คาใชจายผลประโยชนพนักงานที่รับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557
คาใชจายในการบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

7,182,995.00

7,496,822.02

2557

2556

5,114,931.00

6,761,657.00

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน
( รอยละ )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

อัตราคิดลด

4.00

4.00

4.00

4.00

อัตราเงินเฟอ

3.00

3.00

3.00

3.00

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามชวงอายุพนักงานรายเดือน
สําหรับชวงอายุไมเกิน 30 ป

6.50

6.50

6.50

6.50

สําหรับอายุ 30 ปขึ้นไป

5.50

5.50

5.50

5.50

3.00

3.00

3.00

3.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน

0 - 30

0 - 30

0 - 30

0 - 30

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน

0 - 40

0 - 40

N/A

N/A

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามชวงอายุพนักงาน
รายวัน

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

- 29 24. ทุนจดทะเบียน
24.1 ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติ ใหลดทุน
จดทะเบียนจํานวน 46,000,582 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาเงิน 46,000,582.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
354,677,044 หุน เปน 308,676,462 หุน และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
รวมเปนมูลคาเงิน 60,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน 308,676,462 หุน เปน 368,676,462 หุน โดยบริษัทฯ ได
จดทะเบียนลด และเพิ่มทุน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
และวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตามลําดับ
24.2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเพิ่ม ทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท

คิดเปนจํานวนเงิน

100 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 200 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ลานบาท โดยบริษัทยอยได
จดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
24.3 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหแปรสภาพบริษัท เปนบริษัทมหาชนจํากัด และอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทฯ
ที่ตราไวจากเดิมหุนละ 100.00 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท โดยบริษัทยอยไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท และ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทตามที่กลาวขางตน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2556
24.4 ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติใหจดทะเบียน
ลดทุนจํานวน 7,737 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาเงิน 7,737.00 บาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนและ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
24.5 ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติใหจดทะเบียน
เพิ่มทุน จํานวน 123,169,261 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาเงิน 123,169,261.00 บาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียน
เพิ่มทุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
24.6 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2556 มีมติพิเศษเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 30 ลานบาท เปน 97 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 6,700,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท โดยไดเรียกชําระคาหุนทั้งหมดแลว บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2556

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

- 30 25. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดสรรกําไรอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หักขาดทุนสะสม (ถามี) เปนทุนสํารองจนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้ไมอาจ
นําไปจายเปนเงินปนผลได
26. เงินปนผลจาย
ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติใหจาย
เงินปนผล โดยจัดสรรจากกําไรสะสมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.40 บาทตอหุน โดยจายเปนเงินสดใน
อัตรา 0.40 บาทตอหุน โดยไดจายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติใหจาย
เงินปนผล โดยจัดสรรจากกําไรสะสมสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.37 บาทตอหุน โดยจายเปนเงินสดใน
อัตรา 0.04 บาทตอหุน และจายเปนหุนปนผลในอัตรา 3 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรือคิดเปน 0.33 บาทตอหุน โดยได
จายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
27. รายไดอื่น
รายไดอื่นสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

คาเผื่อการลดมูลคาภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
โอนกลับ
ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายทรัพยสิน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
อื่น ๆ
รวม

0.00

(5,000,000.00)

0.00

(5,000,000.00)

(648,941.98)

0.00

(648,941.98)

0.00

41,608,820.29

18,708,138.56

35,447,171.36

19,687,430.08

5,742,466.87

3,344,969.01

23,455.53

3,139,445.67

955,050.02

0.00

805,563.65

0.00

22,470,238.36

10,782,707.19

18,028,801.71

5,824,972.80

70,127,633.56

27,835,814.76

53,656,050.27

23,651,848.55

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

- 31 28. คาใชจายตามลักษณะคาใชจาย
คาใชจายตามลักษณะของคาใชจายที่สําคัญสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

จากการเปลี่ยนแปลงสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทํา
สินคาซื้อมาเพื่อขาย

9,040,515.59

11,011,565.27

0.00

0.00

184,599,262.88

247,487,628.85

0.00

0.00

3,876,915,469.85 3,275,265,199.38

3,876,915,469.85

3,275,265,199.38

คาวัสดุกอสรางใชไปและคาจาง
ผูรับเหมาชวง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

188,922,279.89

274,014,498.17

0.00

0.00

คาเชาเครื่องมืออุปกรณ

180,091,415.22

179,368,200.56

180,091,415.22

179,368,200.56

1,044,760,728.98 1,037,038,506.10

940,426,091.43

935,956,639.39

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนผูบริหาร

23,540,622.80

27,921,827.60

17,257,548.00

17,734,754.00

คาตอบแทนกรรมการ

2,908,600.00

2,707,200.00

2,908,600.00

2,707,200.00

คาเสื่อมราคา

47,045,990.36

42,253,925.64

28,295,457.32

23,750,620.05

คาตัดจําหนาย

2,103,451.46

1,648,718.70

1,734,740.03

1,293,579.56

29. 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

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายชัยรัตน ธรรมพีร , นายวิโรจน เจริญตรา )
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29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ตอ)
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกเงินสมทบเขากองทุนเปนคาใชจาย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

5,243,643.55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

4,462,422.29

2557

2556

3,919,394.00

3,237,270.00

30. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการนี้ เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชน จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชน
อื่นใหแกกรรมการและผูบริหาร

ตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

อันไดแก ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารง
ตําแหนงระดับผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย

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

- 33 31. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
31.1 บริษัทฯ และบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจบนสวนงานหลักคือการรับเหมากอสรางและการขายพื้นคอนกรีตอัดแรง บริษัท บิลท แลนด จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยดําเนินธุรกิจบนสวนงานหลักคือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และ
บริษัท บิลท ฮารท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจบนสวนงานหลักคือ บริหารอาคารชุด ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้
( หนวย : บาท)
งบการเงินรวม (บาท)
สวนงานรับเหมากอสราง

สวนงานขายพื้นคอนกรีต

สวนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย

สวนงานบริหารอาคารชุด
2557

รายการตัดบัญชี

2556

2557

2556

รวม

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

5,649,711,538.82

5,011,088,450.15

549,958,573.06

707,474,382.92

193,641,094.27

577,423,892.77

5,309,500.00

4,617,785.68

(230,089,991.15) (293,122,778.39) 6,168,530,715.00

(5,184,978,598.60) (4,701,612,344.74)

(461,582,782.53)

(618,585,597.37)

(132,295,449.64)

(352,952,290.79)

(4,719,900.00)

(3,505,992.00)

235,788,089.80

รายไดจากการกอสรางและ
รายไดจากการขาย
ตนทุนการกอสรางและตนทุนขาย
กําไรขั้นตน

464,732,940.22

309,476,105.41

88,375,790.53

88,888,785.55

61,345,644.63

224,471,601.98

589,600.00

1,111,793.68

รายไดอื่น

53,656,050.27

23,651,848.55

999,584.71

280,027.16

20,139,159.89

5,974,192.25

173,277.05

202,998.31

0.00

0.00

(7,567,234.53)

(8,671,168.71)

(40,697,022.90)

(43,307,671.24)

0.00

0.00

(174,695,827.24)

(140,438,052.30)

(47,747,900.23)

(53,627,476.12)

(25,892,231.08)

(88,486,685.50)

(495,419.32)

(440,703.90)

(2,908,600.00)

(2,707,200.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
หนี้สงสัยจะสูญ

0.00

(2,391,008.00)

0.00

(292,270.61)

0.00

0.00

0.00

0.00

(4,188,850.64)

(814,848.67)

(167,558.89)

(1,551,546.79)

(279,225.59)

(381,772.99)

0.00

0.00

(181,793,277.88)

(146,351,108.97)

(55,482,693.65)

(64,142,462.23)

(66,868,479.57)

(132,176,129.73)

(495,419.32)

กําไรกอนภาษีเงินได

336,595,712.61

186,776,844.99

33,892,681.59

25,026,350.48

14,616,324.95

98,269,664.50

คาใชจายภาษีเงินได

(72,708,003.84)

(40,727,446.78)

(6,849,197.40)

(5,547,867.46)

(2,833,755.14)

กําไรสําหรับงวด

263,887,708.77

146,049,398.21

27,043,484.19

19,478,483.02

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

0.00

(1,742,472.80)

0.00

263,887,708.77

144,306,925.41

27,043,484.19

ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

(4,840,438.36)
1,784,472.18

6,007,481,733.13

309,923,553.34 (5,547,788,640.97) (5,366,732,671.56)
(2,273,251.51)
1,464,566.09

620,742,074.03

640,749,061.57

70,127,633.56

27,835,814.76

(48,264,257.43)

(51,978,839.95)

(247,046,905.69)

(281,528,351.73)

(2,908,600.00)

(2,707,200.00)

0.00

(2,683,278.61)

(4,356,409.53)

(1,286,994.78)

(440,703.90)

(302,576,172.65)

(340,184,665.07)

267,457.73

874,088.09

388,293,534.94

328,400,211.26

(20,550,551.82)

2,229.76

(76,152.10)

(82,388,726.62)

(66,902,018.16)

11,782,569.81

77,719,112.68

269,687.49

797,935.99

305,904,808.32

261,498,193.10

1,253,114.40

0.00

(156,013.60)

0.00

(4,572.80)

0.00

(649,944.80)

20,731,597.42

11,782,569.81

77,563,099.08

269,687.49

793,363.19

305,904,808.32

260,848,248.30

279,225.59

1,461,173.67

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวด

31.2 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจการรับเหมากอสรางซึ่งดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว ดังนั้นจึงไมไดแสดงขอมูลจําแนกตามสวนงานในงบการเงินนี้
31.3 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากลูกคารายใหญ จํานวน 4 ราย และ 3 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 3,788 และ 2,739 ลานบาท ตามลําดับ

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

- 34 32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
32.1 ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหธนาคารค้ําประกัน ประกอบดวย
( หนวย : บาท )
2557

2556

ธนาคารแหงที่ 1

2,006,200,000.00 1,706,200,000.00

ธนาคารแหงที่ 2

1,287,810,000.00

896,185,000.00

ธนาคารแหงที่ 3

835,686,905.00

741,207,454.00

ธนาคารแหงที่ 4

2,000,000,000.00

500,000,000.00

ธนาคารแหงที่ 5

387,500,000.00

387,500,000.00

ธนาคารแหงที่ 6

0.00

100,000,000.00

ธนาคารแหงที่ 7

20,000,000.00

20,000,000.00

รวม

6,537,196,905.00 4,351,092,454.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคาร 6 แหง และ 7 แหง
ออกหนังสือค้ําประกันใหกับบริษัทอื่น เพื่อค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญากอสรางและการจายชําระหนี้ วงเงิน
รวม 6,537.20 ลานบาท ใชไปจํานวน 2,384.44 ลานบาท และวงเงินรวม 4,351.09 ลานบาท ใชไปจํานวน
2,571.27 ลานบาท ตามลําดับ ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากธนาคารแหงที่ 1 ค้ําประกันโดยบริษัท พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด และค้ําประกันโดยการจดจํานอง ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางของบริษัท พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย และการจํานําเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15 และธนาคารแหงที่
2, 4 และ 5 ค้ําประกันโดยการจํานําเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15
32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีภาระผูกพัน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา โดยการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน ในการซื้อสินคา จํานวนเงิน 52.81
ลานบาท และ 54.57 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยการจดจํานอง ที่ดิน อาคารโรงงานและจํานําเครื่องจักร
และเงินฝากประจํา
32.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ําประกันสินเชื่อทุกประเภทใหกับบริษัทฯ วงเงินรวม 350.00 ลานบาท

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

- 35 32.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) มีภาระผูกพันวาจางกับผูรับเหมากอสราง
โครงการที่ไดทําสัญญาแลว จํานวนเงินประมาณ 758.93 ลานบาท และ 364.40 ลานบาท ตามลําดับ และมีภาระ
ตองใชเงินทุนในการพัฒนาโครงการ คงเหลือ 688.06 ลานบาท และ 27.09 ลานบาท ตามลําดับ
32.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) มีภาระผูกพันคําสั่งซื้อสินคา โดยจายชําะเงินมัดจํา
แลวบางสวน และคงเหลือมูลคาที่ตองจายในอนาคตจํานวน 7.94 ลานบาท
32.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันการชําระหนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี

เงินกูยืมระยะยาวและการอาวัลของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ที่จะตองชําระแกธนาคาร
2 แหง วงเงินรวม 1,261.56 และ 1,185.00 ลานบาท
32.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ําประกันสินเชื่อทุกประเภทใหกับ
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย วงเงินรวม 90.26 ลานบาท
32.8 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ไดยื่นฟองผูวาจางรายหนึ่งฐานความผิด ผิดสัญญาจางเหมากอสราง จํานวน
ทุนทรัพย 61,356,795.83 บาท ตอศาลแพงกรุงเทพใต และบริษัทดังกลาวไดปฏิเสธและยื่นฟองแยงดวยจํานวน
ทุนทรัพย 67,628,075.00 บาท คดียังอยูในขั้นตอนพิจารณาจากศาล
32.9 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดยื่นฟองผูวาจางรายหนึ่งฐานความผิด ผิดสัญญาจางเหมากอสราง จํานวน
ทุนทรัพย 80,935,118.72 บาท ตอศาลแพง ซึ่งผูวาจางไดยื่นตอสูใหศาลมีคําสั่งยกฟองเพื่อใหขอพิพาทมีการพิจารณา
โดยอนุญาโตตุลาการ ปจจุบันศาลอุธรณไดมีคําสั่งใหศาลแพงพิจารณาคดีตอไป ซึ่งผูวาจางไดยื่นฎีกาขอใหศาลมี
คําสั่งยกฟองขณะเดียวกันผูวาจางก็ไดเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
เกี่ยวกับการกอสราง เรียกรองคาเสียหายและคาเสียโอกาสจากบริษัทฯ จํานวน 234,136,777.75 บาท บริษัทฯ ไดยื่น
คําคัดคาน และคดีอยูระหวางรอนัดสืบพยาน
32.10 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ถูกบริษัทแหงหนึ่งดําเนินคดีฟองรองเรียกคาเสียหายจากการกอสรางโครงการ
ซึ่งฟองรองผูวาจาง เปนจําเลยที่ 1 และบริษัทฯ เปนจําเลยที่ 2 จํานวน 180.50 ลานบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
ศาลพิพากษาใหบริษทั ฯ 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 ซึ่งปจจุบันคดีความอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล
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33.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูการวัดมูลคา และคาใชจายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 4
33.2 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อยางไรก็ตาม หากมีลูกหนีท้ ี
บริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาอาจจะมีปญหาดานการชําระเงิน ผูบริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสู
ใหเพียงพอกับโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียดังกลาว
33.3 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหฐานะการเงินของลูกคาเรียกเก็บเงินลวงหน
กอนเริ่มดําเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทําเสร็จ สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราค
ตามบัญชีของสินทรัพยหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
33.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทฯ และ
บริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอ ๆ ไป บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากสัญญาบางสว
จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

และแลวแตผูใหกูและผูกูจะตกลงกัน ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดขอ

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 21
33.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากไมมีรายการลูกหนี้และเจาหนี้
เปนสกุลเงินตราตางประเทศ
ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและเงินฝาก ลูกหนี้ หนี้สินทางการเงินที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี้ผูบริหารเชื่อวาบริษัทฯ
และบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย เงินสดในมือและยอดคงเหลือ
ในธนาคาร จากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
381,126,311.27 437,996,312.38 283,370,468.49 398,169,632.58
35. รายการบัญชีบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด และบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยมีรายการบัญ
ซึ่งเปนไปตามปกติทางธุรกิจระหวางกัน และกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย สวนห
เกิดรายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยเปนผูถือหุนและ/หรือมีผูถือหุนแ
กรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาวไดรวมไวในงบการเงินนี้ ตามเกณฑที่ไดพิจารณารวมกันวาเปนไปตามปกติในทา
การคาระหวางบริษัท เชนเดียวกับบริษัทที่เกี่ยวของกับคูคาอื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลักษณะความสัมพันธ
1. บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด(มหาชน)
ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
2. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัทยอยของบริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด(มหาชน)
3. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัทยอยของบริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด(มหาชน)
4. บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด
บริษัทยอย
5. บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
6. บริษัท บิลท ฮารท จํากัด
บริษัทยอยของบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)
รายการบัญชีที่เปนสาระสําคัญระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25
และ 2556 มีดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
ลูกหนี้การคา
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)
2,073,382.85
3,130,895.96
0.00
0.00
บมจ. บิลท แลนด
0.00
0.00
50,855,783.82
9,951,000.00
รวม
2,073,382.85
3,130,895.96
50,855,783.82
9,951,000.00
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งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บมจ. บิลท แลนด

0.00

0.00

5,313,832.63

11,445,185.98

0.00

0.00

489,205.50

0.00

0.00

0.00

180,000,000.00

0.00

0.00

0.00

8,842,636.83

60,640,586.33

0.00

0.00

0.00

32,027.24

ดอกเบี้ยคางรับ
บมจ. บิลท แลนด
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของ
บมจ. บิลท แลนด
เจาหนี้การคา
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล
เงินประกันผลงานคางจาย
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

รายไดและรายจายกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่มีสาระสําคัญ สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

รายไดจากการรับเหมากอสราง
บมจ. บิลท แลนด

0.00

0.00

37,332,908.07

36,856,439.48

21,353,678.80

24,537,520.49

0.00

0.00

4,797.33

1,923,835.95

0.00

0.00

21,358,476.13

26,461,356.44

0.00

0.00

บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

0.00

0.00

0.00

1,129,972.60

บมจ. บิลท แลนด

0.00

0.00

4,576,438.36

879,278.91

รวม

0.00

0.00

4,576,438.36

2,009,251.51

ขายสินคา
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)
บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้
รวม
ดอกเบี้ยรับ
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งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

รายไดอื่น
บมจ. บิลท แลนด

0.00

0.00

180,000.00

180,000.00

บจ. บิลท ฮารท

0.00

0.00

84,000.00

84,000.00

0.00

0.00

264,000.00

264,000.00

0.00

0.00

180,852,145.32

256,266,338.91

รวม
ซื้อสินคา
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล
36. ภาษีเงินได

36.1 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

88,834,015.78

83,325,935.44

81,146,855.04

46,836,338.05

(6,445,289.16)

(16,423,917.28)

(8,438,851.20)

(6,108,891.27)

82,388,726.62

66,902,018.16

72,708,003.84

40,727,446.78

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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- 40 36.2 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช สําหรับป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 388,293,534.94 328,400,211.26 336,595,712.61 186,776,844.99
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
20%
20%
20%
20%
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
77,658,706.99 65,680,042.25 67,319,142.53 37,355,369.00
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :
คาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักภาษี
และรายไดที่ไดรับยกเวน
11,175,308.79 17,645,893.19 13,827,712.51
9,480,969.05
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกตางชั่วคราวและ
การกลับรายการ
(6,445,289.16) (16,423,917.28) (8,438,851.20) (6,108,891.27)
รวม
4,730,019.63
1,221,975.91
5,388,861.31
3,372,077.78
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
82,388,726.62 66,902,018.16 72,708,003.84 40,727,446.78
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงรอยละ
21
20
22
22
36.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3,705,081.34
3,761,121.34
3,063,578.59
3,063,578.59
งานระหวางกอสราง
4,397,290.68
5,127,025.58
0.00
0.00
คาเผื่อการขอคืนเงินประกันผลงาน
1,252,623.88
1,730,825.58
1,252,623.88
1,730,825.58
สํารองผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงาน
6,893,855.86
6,700,565.30
4,346,867.00
3,323,880.80
อื่นๆ
31,111,554.78 23,655,602.08 21,152,278.87 13,258,212.17
รวม
47,360,406.54 40,975,139.88 29,815,348.34 21,376,497.14

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

- 41 37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอยในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี้
( หนวย : บาท )
งบการเงินรวม
อัตราสวนหนี้สินตอทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

2.67

2.86

2.92

3.21

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558

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

