บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจ
การ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สําหรับงวด
สามเดือนและ เก้า เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับงวด เก้า เดือน สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ อง
อื่น ๆ ของบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ สําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวัน เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
รายได้ที�ยังไม่ได้เรียกชําระ
ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี�เงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ที�ดินรอการพัฒนา
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย
เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

5
6
7
8
9
10

481,630,126.90
1,169,617,633.82
449,009,188.75
184,527,235.22
1,373,408,695.69
106,818,738.70
475,927,245.68
14,887,240.85
4,255,826,105.61

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

281,301,405.32
1,169,617,633.82
383,662,155.66
184,527,235.22
0.00
62,457,695.07
513,468,307.90
9,810,592.59
2,604,845,025.58

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

11
12

0.00
1,100,000.00

0.00
1,330,000.00

586,554,448.75
0.00

586,554,448.75
0.00

13

0.00
169,255,800.00
345,992,757.59
4,164,253.87
211,084,059.42
6,021,588.18
97,168,967.32
4,421,669.31
7,490,782.90
846,699,878.59
5,102,525,984.20

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

580,003,619.61
0.00
67,817,851.61
0.00
211,084,059.42
4,153,709.55
83,441,558.70
0.00
6,556,307.90
1,539,611,555.54
4,144,456,581.12

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

14
15
16
17
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา , นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

-3บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 308,676,462 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 308,676,462 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - จากการ
ลงทุนในบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่

26

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

36,867,646.20
1,114,891,257.47
1,744,821,278.42

36,867,646.20
778,968,231.98
1,408,898,252.93

36,867,646.20
708,987,857.22
1,338,917,878.17

36,867,646.20
509,020,126.31
1,138,950,147.26

2,501.81
1,744,823,780.23
5,102,525,984.20

1,471.13
1,408,899,724.06
5,253,435,386.49

0.00
1,338,917,878.17
4,144,456,581.12

0.00
1,138,950,147.26
4,300,719,558.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา , นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

-2บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที�ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื�อจะขาย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
ภาษีขายตั�งพัก
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

20

1,037,573,336.09
216,621,618.78

1,032,326,097.71
230,571,344.23

942,233,959.93
191,667,388.47

883,435,026.47
210,035,220.55

21

44,363.22
120,344,833.00
1,213,986,217.99
23,098,227.53
25,185,252.13
2,636,853,848.74

239,645.42
211,620,474.00
1,425,013,789.63
36,729,775.61
46,089,609.87
2,982,590,736.47

0.00
0.00
1,213,986,217.99
22,794,321.13
5,424,433.43
2,376,106,320.95

0.00
0.00
1,563,003,439.96
36,218,146.59
42,350,940.39
2,735,042,773.96

273,329,850.00
400,000,000.00
47,518,505.23
0.00
720,848,355.23
3,357,702,203.97

420,630,227.94
400,000,000.00
41,314,698.02
0.00
861,944,925.96
3,844,535,662.43

0.00
400,000,000.00
27,071,300.00
2,361,082.00
429,432,382.00
2,805,538,702.95

0.00
400,000,000.00
26,726,637.00
0.00
426,726,637.00
3,161,769,410.96

22

23
24
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา , นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการบริการ
รวมรายได้
ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้าง
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนบริการ
รวมต้นทุน
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
อื�น ๆ
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี�สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

28

2559

2558

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

808,082,740.53
555,153,766.73
83,429,669.43
1,214,316.34
1,447,880,493.03

876,688,969.47
20,490,656.19
89,657,511.41
1,681,154.24
988,518,291.31

857,733,666.34
0.00
0.00
0.00
857,733,666.34

953,025,511.87
0.00
0.00
0.00
953,025,511.87

(687,027,452.70)
(311,264,160.74)
(70,177,515.75)
(928,061.77)
(1,069,397,190.96)
378,483,302.07

(749,867,584.35)
(13,512,311.04)
(71,003,816.01)
(1,677,756.00)
(836,061,467.40)
152,456,823.91

(699,008,246.71)
0.00
0.00
0.00
(699,008,246.71)
158,725,419.63

(829,941,545.59)
0.00
0.00
0.00
(829,941,545.59)
123,083,966.28

18,758,642.44
397,241,944.51

9,564,510.41
162,021,334.32

25,035,955.53
183,761,375.16

15,372,910.55
138,456,876.83

(48,979,475.75)
(73,126,987.32)
0.00
(6,590,401.78)
(128,696,864.85)

(3,989,822.46)
(62,793,324.23)
147,568.64
(5,052,177.25)
(71,687,755.30)

0.00
(43,915,020.33)
0.00
(5,041,189.44)
(48,956,209.77)

0.00
(46,948,365.22)
0.00
(5,047,959.65)
(51,996,324.87)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา , นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

-2บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

2559
268,545,079.66
(51,662,536.87)
216,882,542.79

2558
90,333,579.02
(21,371,187.40)
68,962,391.62

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
134,805,165.39
86,460,551.96
(24,672,177.76)
(19,283,804.03)
110,132,987.63
67,176,747.93

0.00
216,882,542.79

0.00
68,962,391.62

0.00
110,132,987.63

0.00
67,176,747.93

216,882,121.15
421.64
216,882,542.79

68,962,295.23
96.39
68,962,391.62

110,132,987.63
0.00
110,132,987.63

67,176,747.93
0.00
67,176,747.93

216,882,121.15
421.64
216,882,542.79

68,962,295.23
96.39
68,962,391.62

110,132,987.63
0.00
110,132,987.63

67,176,747.93
0.00
67,176,747.93

0.703
0.703
308,676,462

0.223
0.223
308,676,462

0.357
0.357
308,676,462

0.218
0.218
308,676,462

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

34.1

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา , นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการบริการ
รวมรายได้
ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้าง
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนบริการ
รวมต้นทุน
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
อื�น ๆ
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี�สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

28

34.1

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

2,153,676,867.77
1,348,692,155.70
223,049,805.91
3,866,253.74
3,729,285,083.12

2,726,838,595.55
46,357,910.40
275,686,272.08
4,348,554.24
3,053,231,332.27

2,473,682,957.82
0.00
0.00
0.00
2,473,682,957.82

2,882,371,814.41
0.00
0.00
0.00
2,882,371,814.41

(1,800,853,681.87)
(814,079,194.54)
(183,905,018.44)
(2,863,322.57)
(2,801,701,217.42)
927,583,865.70

(2,395,305,965.05)
(32,390,040.73)
(210,398,038.15)
(4,217,001.00)
(2,642,311,044.93)
410,920,287.34

(1,969,741,252.92)
0.00
0.00
0.00
(1,969,741,252.92)
503,941,704.90

(2,550,728,010.40)
0.00
0.00
0.00
(2,550,728,010.40)
331,643,804.01

39,821,790.62
967,405,656.32

63,615,490.57
474,535,777.91

66,422,575.79
570,364,280.69

69,048,064.17
400,691,868.18

(113,721,181.32)
(196,987,898.52)
0.00
(23,362,480.83)
(334,071,560.67)
633,334,095.65
(140,340,794.69)
492,993,300.96

(22,579,640.61)
(194,558,763.79)
(516,431.36)
(15,021,066.57)
(232,675,902.33)
241,859,875.58
(55,293,982.86)
186,565,892.72

0.00
(120,486,749.01)
0.00
(15,019,890.29)
(135,506,639.30)
434,857,641.39
(81,132,997.88)
353,724,643.51

0.00
(142,315,100.98)
0.00
(15,002,349.30)
(157,317,450.28)
243,374,417.90
(53,299,495.73)
190,074,922.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา , นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

-2บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทบัญชีใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
25
(3,413,229.98)
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
34.1
682,223.40
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
(2,731,006.58)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
490,262,294.38
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

2558

0.00

726,648.00

0.00

0.00
0.00
186,565,892.72

(145,329.60)
581,318.40
354,305,961.91

0.00
0.00
190,074,922.17

492,992,256.45
1,044.51
492,993,300.96

186,565,769.20
123.52
186,565,892.72

353,724,643.51
0.00
353,724,643.51

190,074,922.17
0.00
190,074,922.17

490,261,256.49
1,037.89
490,262,294.38

186,565,769.20
123.52
186,565,892.72

354,305,961.91
0.00
354,305,961.91

190,074,922.17
0.00
190,074,922.17

1.597
1.588
308,676,462

0.604
0.604
308,676,462

1.146
1.148
308,676,462

0.616
0.616
308,676,462

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา , นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
หมายเหตุ

ทุนที�ออก

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินมูลค่า

และชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ - จากการ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนได้เสียที�ไม่มี

รวม

อํานาจควบคุม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่

ลงทุนในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

661,107,117.56

1,291,037,138.51

1,088.01

1,291,038,226.52

0.00

0.00

0.00

0.00

(185,205,877.20)

(185,205,877.20)

0.00

(185,205,877.20)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2558

0.00
308,676,462.00

0.00
97,844,800.00

0.00
186,541,112.75

0.00
36,867,646.20

186,565,769.20
662,467,009.56

186,565,769.20
1,292,397,030.51

123.52
1,211.53

186,565,892.72
1,292,398,242.04

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

778,968,231.98

1,408,898,252.93

1,471.13

1,408,899,724.06

0.00

0.00

0.00

0.00

(154,338,231.00)

(154,338,231.00)

(7.21)

(154,338,238.21)

0.00
308,676,462.00

0.00
97,844,800.00

0.00
186,541,112.75

0.00
36,867,646.20

490,261,256.49
1,114,891,257.47

490,261,256.49
1,744,821,278.42

1,037.89
2,501.81

490,262,294.38
1,744,823,780.23

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย

27

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2559

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา ,

นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนที�ออก

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินมูลค่า

และชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ - จากการ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ลงทุนในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

416,597,659.38

1,046,527,680.33

0.00

0.00

0.00

0.00

(185,205,877.20)

(185,205,877.20)

0.00

0.00

0.00

0.00

190,074,922.17

190,074,922.17

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2558

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

421,466,704.35

1,051,396,725.30

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

509,020,126.31

1,138,950,147.26

0.00

0.00

0.00

0.00

(154,338,231.00)

(154,338,231.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

354,305,961.91

354,305,961.91

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

708,987,857.22

1,338,917,878.17

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย

27

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย

27

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริญตรา ,

นายสิทธิพร ศรีนวลนัด )

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

633,334,095.65

241,859,875.58

434,857,641.39

243,374,417.90

36,385,526.34

36,924,492.94

19,355,579.79

20,896,923.70

1,538,772.15

1,454,632.01

1,301,287.10

1,271,358.91

0.00

516,431.36

0.00

0.00

4,994,005.69

0.00

0.00

0.00

(12,318,805.57)

(9,854,268.38)

(12,318,805.57)

(3,318,174.59)

557,318.53

(1,547,269.67)

(71,209.57)

(57,044.25)

0.00

(50,342.37)

0.00

(50,342.37)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์

2,352,853.19

2,796,877.02

2,352,853.19

2,697,779.82

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

5,686,589.23

6,023,118.76

3,432,393.00

4,205,413.50

รายได้จากการริ บเงินจอง

(175,000.00)

(2,286,670.00)

0.00

0.00

เงินประกันผลงานตัดจ่าย

0.00

5,763,033.66

0.00

5,763,033.66

(733,004.45)

(6,893,647.33)

(733,004.45)

(6,893,647.33)

23,362,480.83

15,021,066.57

15,019,890.29

15,002,349.30

694,984,831.59

289,727,330.15

463,196,625.17

282,892,068.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7,335,039.30

387,698,036.08

210,700,397.53

266,846,699.98

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ

(124,483,106.89)

164,248,058.63

(122,630,217.46)

163,730,548.65

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

381,991,667.22

(621,287,216.16)

0.00

0.00

ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
สิ นค้าคงเหลือ

(169,255,800.00)

0.00

0.00

0.00

(30,979,805.42)

(10,790,938.36)

(21,342,946.94)

1,685,416.06

(5,851,330.91)

30,287,996.42

(26,632,067.62)

25,608,386.20

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน - สิ นทรัพย์รอการขาย
(กําไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
(กําไร)จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
(กําไร)จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

รายได้อื่นจากการหักเงินประกันผลงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิพร ศรี นวลนัด )

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

เงินมัดจํา

20,363,801.06

10,862,546.76

19,670,274.34

13,754,585.83

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์รอการขาย

(9,415,675.00)

0.00

0.00

0.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,876,138.00)

1,266,447.16

(1,845,735.00)

1,577,719.16

6,132,203.34

23,459,848.88

55,525,373.69

23,419,361.73

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

(13,949,725.45)

28,949,480.80

(18,367,832.08)

21,882,896.08

รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย

(91,275,641.00)

93,476,029.00

0.00

0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง

(2,896,012.00)

(393,848.00)

0.00

0.00

(211,027,571.64)

(136,347,271.71)

(349,017,221.97)

(78,287,964.18)

(13,631,548.08)

(15,243,596.24)

(13,423,825.46)

(15,250,610.24)

436,165,188.12

245,912,903.41

195,832,824.20

707,859,107.52

จ่ายดอกเบี้ย

(26,062,312.62)

(18,157,220.00)

(15,019,889.96)

(15,002,349.07)

รับคืนภาษีเงินได้

82,291,472.02

0.00

82,291,472.02

0.00

(170,483,248.36)

(75,768,390.56)

(127,747,028.26)

(68,211,223.86)

321,911,099.16

151,987,292.85

135,357,378.00

624,645,534.59

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว

(400,000,000.00)

(72,589,620.93)

(400,000,000.00)

(529,278,820.70)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว

283,337,338.45

0.00

283,337,338.45

0.00

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(22,871,360.59)

(15,728,226.04)

(11,154,924.54)

(5,306,411.98)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์

299,485.45

4,143,786.92

3,175,318.22

(1,303,600.00)

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(489,885.00)

(2,162,895.00)

(384,800.00)

1,304,874.13

57,253,213.09

165,672,546.87

57,084,377.63

165,673,884.88

(82,471,208.60)

79,335,591.82

(67,942,690.24)

(368,910,073.67)

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
ภาษีขายตั้งพัก
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิพร ศรี นวลนัด )

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

0.00

1,227,677.75

0.00

0.00

712,669,850.00

70,000,000.00

0.00

0.00

(859,970,227.94)

0.00

0.00

0.00

(195,282.20)

(328,861.97)

0.00

0.00

(154,338,238.21)

(185,205,877.20)

(154,338,231.00)

(185,205,877.20)

(301,833,898.35)

(114,307,061.42)

(154,338,231.00)

(185,205,877.20)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ

(62,394,007.79)

117,015,823.25

(86,923,543.24)

70,529,583.72

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด

544,024,134.69
481,630,126.90

381,126,311.27
498,142,134.52

368,224,948.56
281,301,405.32

283,370,468.49
353,900,052.21

เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิพร ศรี นวลนัด )

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2538 และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน มีที่อยู่
ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 503 ชั้นที่ 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด นนทบุรี
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และ
ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัด
มูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง
2.2 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลังฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากอายุการให้ประโยชน์ที่
เหลืออยูโ่ ดยประมาณ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆใน
การประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับ
ใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือ ปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดที่ถือปฏิบตั ิ
3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั เหล่านั้นหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่เป็ นสาระสําคัญแล้วโดย
บริ ษทั ฯได้นาํ บริ ษทั ย่อยเข้ามาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มีอาํ นาจควบคุม
3.2 งบการเงินรวมนี้จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริ ษทั
พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเท่านั้นการใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอาจมี
ข้อจํากัดด้านลักษณะธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ต่าง ๆ ที่นาํ งบการเงินมาประกอบเป็ นงบ
การเงินรวม
3.3 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่และงบ
การเงิน ของ บริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) เข้าถือหุน้ หรื อมีอาํ นาจควบคุมอย่างเป็ น
สาระสําคัญในบริ ษทั ย่อยดังนี้

ชื่อบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั พีซีเอ็ม คอน
สตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด
- บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด
(มหาชน)
- บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ท จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ประเภทธุรกิจ
ผลิต / ขายพื้น
คอนกรี ตอัดแรง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อขาย
บริ หารอาคารชุด

อัตราร้อยละของการถือหุน้
หรื อส่ วนได้เสี ย
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
99.99
99.99
99.99

99.99

บริ ษทั ย่อยของ
99.97
99.97
บมจ. บิลท์ แลนด์
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั้น ทําให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั ฯ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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การสูญเสี ยความควบคุม
เมื่อบริ ษทั ฯ สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อย
นั้นออก รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
3.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หลายข้อกําหนดให้มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบ
แนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ
รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มี
นัยสําคัญอย่างสมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า
หรื อการตั้งราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับ
การวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกต
ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตาม
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
ถ้าสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้ (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกัน
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
โดยรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่เกิดการโอน
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.7 และข้อ 6
เงินลงทุนชัว่ คราว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36
เครื่ องมือทางการเงิน
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง โดยพิจารณาเมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาของ
บริ ษทั ฯ สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญารับรู ้เป็ นรายได้ตามอัตราส่ วนของ
งานที่ทาํ เสร็ จ โดยอัตราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จประมาณโดยวิศวกร ซึ่ งเป็ นการพิจารณาจากการ
สํารวจทางกายภาพเปรี ยบเทียบกับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริ งของงานที่ทาํ เสร็ จจนถึงวันที่ตาม
งบแสดงฐานะการเงินเทียบกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้ น กรณี ที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้ นของโครงการเกินกว่า มูลค่า รายได้ตามสัญญากิจการจะรับรู ้
ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั
ไม่ถึงกําหนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น "รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ"ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
4.1.2 ต้นทุนการก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รับรู ้ตาม
เกณฑ์คงค้าง
4.1.3 บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า และได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่
เป็ นสาระสําคัญให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
4.1.4 บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และอาคารชุดพักอาศัยเป็ นรายได้ท้ งั จํานวน เมื่อ
ได้โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ที่มีนยั สําคัญในทรัพย์สินให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
4.1.5 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รับรู ้รายได้จากการให้บริ การบริ หารอาคารชุด
เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.6 บริ ษทั ย่อยคํานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พ้ืนที่ และ
เกณฑ์ราคาขาย
4.1.7 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวม
เงินฝากประเภทที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลาที่กาํ หน ดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง ซึ่ งมีความ
เสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย แสดงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ด้วยยอดสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณการจากจํานวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไม่ได้
จํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะ
ทางการเงินปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ย่อย แสดง ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่า
ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการและดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะหยุดบันทึก
ดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุน เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็ จหรื อโครงการหยุดพัฒนา
สิ นค้าคงเหลือ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย แสดงสิ นค้าคงเหลือในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า ราคาทุนคํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
การบันทึกดอกเบี้ยจ่ายจากการกูย้ ืมเป็ นต้นทุนของทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย บันทึกดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกูย้ ืมเพื่อใช้ในระหว่างการพัฒนาก่อสร้างเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของต้นทุนโครงการที่เกี่ยวข้อง และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการได้แล้วเสร็ จ พร้อมที่จะใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายหรื อหยุดชะงักลง จนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนา/ก่อสร้างต่อไป
เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวมที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุน ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จําหน่ายหลักทรัพย์เพียงบางส่ วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้
ในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกัน คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
4.7.2 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า และหลักทรัพย์เผื่อขาย จะใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ที่
ประกาศ ณ วันที่รายงาน
4.7.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไว้โดยวิธีราคาทุน ( Cost Method) หักด้วย
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา หมายถึง ที่ดินที่ถือไว้เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคาทุน หัก
ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ที่ดิน รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาและหยุดรวมต้นทุนกูย้ ืมเมื่อหยุดการ
พัฒนา
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด" ในการ
จัดทํางบการเงินรวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุ
ได้เพื่อการซื้ อเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คํานวณค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภทโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
จํานวนปี
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
20
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
5 - 20
สํานักงานขาย
2-5
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสํานักงาน
3-5
ห้องตัวอย่าง
5
ยานพาหนะ
5
โครงป้ ายโฆษณา
5
อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจําอื่นๆ
5
ในการจัดทํางบการเงินรวม สิ นทรัพย์ประจําที่มีการประเมินราคายุติธรรมเพิ่มของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั
พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด" เพื่อใช้ในการซื้ อเงินลงทุน ได้คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาใหม่สาํ หรับ
อาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลือ โดยประมาณของสิ นทรัพย์ นับจากวันที่
บริ ษทั ฯ ซื้ อเงินลงทุนมาดังนี้
จํานวนปี
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

12 - 44

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

2 - 14

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อ การขนย้ายและการบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยกต่างหาก
จากกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น
และทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
บัญชี
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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4.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน
และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนต่างๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่าซึ่ งจะรับรู ้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่าต่อเมื่อ
มีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังมีอยูแ่ ต่จะเป็ นไปตามทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี
"รายได้อื่น"
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดแล้วแต่กรณี
4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตัดจ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ 3-10
ปี
4.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
4.12.1 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้ที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
งวดนั้นและคํานวณภาษีเงินได้ตามที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.12.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราว ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษี ทุกรายการแต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั
ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทุกวันสิ้ นงวดและ จะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมด หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หาก
ภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.13 สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
บริ ษทั ย่อย บันทึกสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สิน ด้วยจํานวนเท่ากับราคา
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าการเงิน ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญา ค่างวดที่ชาํ ระจะนําไปหักลดเงินต้น และ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินด้วยจํานวนเงินตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.14 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและค่าใช้จ่ายพนักงาน
4.14.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.14.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่าย
สมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้วสิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไป
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบสมทบจาก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุน สํารอง เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.14.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บนั ทึกในงบ
การเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ซ่ ึ งคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ภายใต้
สมมติฐานที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.15 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการ
หารยอดกําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
4.16 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการ
และตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการ
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่
ประมาณไว้
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิด
ภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมาน อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระ
ผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพัน
และจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือหากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คาดว่าจะได้รับ
คืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยจะรับรู ้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่
เกี่ยวข้อง
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
195,000.00
245,000.00
0.00
2,212,713.83
26,841,172.02
0.00
14,041,100.82
46,251,358.64
327,475,545.92
412,083,045.45
113,077,308.14
83,232,016.77
481,630,126.90
544,024,134.69

เงินสด
เงินฝากระหว่างทาง
เช็คถึงกําหนดชําระ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา 3 เดือน
รวม

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
0.00
0.00
0.00
0.00
26,794,626.20
0.00
11,324,451.98
36,810,423.09
130,274,860.26 248,182,508.70
112,907,466.88
83,232,016.77
281,301,405.32 368,224,948.56

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์และเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.8 ถึง 1.5 ต่อปี และร้อยละ 0.8 ถึง 2.0 ต่อปี ตามลําดับ
6. เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เงินฝากประจํา 3 - 12 เดือน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
376,274,859.17 355,734,726.93
793,342,774.65 684,901,439.77
1,169,617,633.82 1,040,636,166.70

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
376,274,859.17 355,734,726.93
793,342,774.65 684,901,439.77
1,169,617,633.82 1,040,636,166.70

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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6. เงินลงทุนชัว่ คราว (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีเงินฝากประจํากับธนาคาร
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 .9 ถึง 2.3 ต่อปี และ ร้อยละ1.00 ถึง 2.95 ต่อปี มีกาํ หนดไถ่ถอนภายในระยะเวลา
4 เดือนถึง 12 เดือน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ 784,397,228.26 793,342,774.65 680,350,886.29 684,889,176.44
หน่วยลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
0.00
0.00
10,061.27
12,263.33
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
8,945,546.39
0.00
4,540,492.21
0.00
รวม
793,342,774.65 793,342,774.65 684,901,439.77 684,901,439.77
7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
อายุระหว่าง 1 - 3 เดือน
อายุระหว่าง 3 - 6 เดือน
อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน
อายุมากกว่า 12 เดือน
รวม
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

259,745,987.41

271,700,905.85

231,550,933.04

368,497,920.33

119,776,640.83
2,322,881.83
5,680,568.84
20,329,709.26
407,855,788.17
(18,300,892.94)
389,554,895.23

117,805,790.83
8,970,852.02
593,814.34
18,300,401.69
417,371,764.73
(18,300,892.94)
399,070,871.79

101,364,731.11
0.00
587,915.03
15,317,892.94
348,821,472.12
(15,317,892.94)
333,503,579.18

177,596,651.38
7,025,193.18
0.00
15,317,892.94
568,437,657.83
(15,317,892.94)
553,119,764.89

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

8,245,807.77

7,189,711.84

2,437,078.85

650,023.90

ดอกเบี้ยค้างรับ

48,312,310.56
2,896,175.19

46,120,728.43
3,862,915.99

42,721,597.84
4,999,899.79

34,553,583.57
6,039,180.83

รวมลูกหนี้อื่น

59,454,293.52

57,173,356.26

50,158,576.48

41,242,788.30

449,009,188.75

456,244,228.05

383,662,155.66

594,362,553.19

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8. รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
มูลค่างานตามสัญญา

30 กันยายน 2559

31 ธันวาคม 2558

30 กันยายน 2559

31 ธันวาคม 2558

1,909,529,357.79
(1,725,002,122.57)
184,527,235.22

3,926,642,409.18 1,909,529,357.79
(3,866,598,280.85) (1,725,002,122.57)
60,044,128.33
184,527,235.22

3,930,738,289.26
(3,868,841,271.50)
61,897,017.76

6,734,949,712.81

การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่วน
ของงานที่ทาํ เสร็ จ
(หัก) มูลค่างานก่อสร้างที่เรี ยกเก็บ
รวม

6,163,403,229.08

6,734,949,712.81

6,167,499,109.16

9. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - อาคารชุด
642,746,316.48
79,063,048.48
0.00
0.00
ที่ดิน
387,087,488.38
664,772,748.38
0.00
0.00
งานระหว่างก่อสร้าง
336,305,089.95
996,345,882.28
0.00
0.00
ต้นทุนการกูย้ ืม
7,269,800.88
12,572,692.30
0.00
0.00
รวม

1,373,408,695.69

1,752,754,371.44

0.00

0.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มี
โครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ และ 7 โครงการ ตามลําดับ
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ได้นาํ ไปจดจํานอง
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร ตามหมายเหตุ 23
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)บริ ษทั ย่อย ได้มี
การบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็ นต้นทุนโครงการจํานวน 10.66 ล้านบาท และจํานวน 6.32 ล้านบาท ตามลําดับ
10. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสิ้นเปลือง
(หัก) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
23,230,129.66
18,955,470.72
13,786,088.88
9,056,581.99
62,457,695.07
41,114,748.13
11,825,101.62
11,192,408.97
(4,480,276.53)
(4,480,276.53)
106,818,738.70
75,838,933.28

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
0.00
0.00
0.00
0.00
62,457,695.07
41,114,748.13
0.00
0.00
0.00
0.00
62,457,695.07
41,114,748.13

11. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้อยละ)
ชื่อกิจการ

ประเภทกิจการ

บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล จํากัด
บริ ษทั บิลท์แลนด์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท
จํากัด

ผลิต / ขาย
พื้นคอนกรี ต
อัดแรง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
บริ หาร
อาคารชุด

( หน่วย : บาท )

วิธีราคาทุน

เงินปั นผล
สําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

2559

2558

99.99

99.99

286,554,648.75

286,554,648.75

9,990,992.79

0.00

99.99

99.99

299,999,800.00

299,999,800.00

0.00

0.00

99.97

99.97

0.00
586,554,448.75

0.00
586,554,448.75

0.00
9,990,992.79

0.00
0.00

รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

อายุ

หมายเหตุ

รายการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
พันธบัตรรัฐบาล
บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
1,100,000.00
1,230,000.00 4.00-5.50% 5 - 10 ปี คํ้าประกันการ
ใช้กระแสไฟฟ้ า
บมจ.บิลท์ แลนด์
0.00
100,000.00
6.00%
คํ้าประกันการ
ใช้กระแสไฟฟ้ า
รวม

1,100,000.00

1,330,000.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด
บริ ษทั ย่อย มีพนั ธบัตรรัฐบาล 3 ฉบับ และ 4 ฉบับ ตามลําดับ ครบกําหนดไถ่ถอนระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2559
ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566
13. เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ ืมแก่ บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด
(มหาชน) บริ ษทั ย่อย จํานวน 580 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดเมื่อทวงถาม อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 – 5.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน:ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร
สํานักงานขาย
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
ห้องตัวอย่าง
ยานพาหนะ
โครงป้ ายโฆษณา
อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจําอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ส่ วนปรับปรุ ง - ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร
สํานักงานขาย
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
ห้องตัวอย่าง
ยานพาหนะ
โครงป้ ายโฆษณา
อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจําอื่น ๆ
รวม
มูลค่าสุ ทธิ

1 มกราคม 2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

( หน่วย : บาท)
เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

30 กันยายน2559

195,151,050.77
86,783,610.08
5,235,984.42
5,270,092.58
27,362,242.53
269,086,513.93
20,884,413.07
3,921,014.36
37,107,419.36
0.00
21,823,546.01
40,511,059.44
713,136,946.55

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

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

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

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

0.00
0.00
0.00
0.00
3,854,978.88
7,280,477.57
1,685,140.46
957,898.24
3,460,000.00
1,241,200.00
640,200.00
4,343,208.26
23,463,103.41

0.00
(22,200.00)
0.00
0.00
(1,223,327.96)
(6,201,161.00)
(1,876,158.83)
(399,261.70)
(144,270.60)
0.00
(685,200.00)
0.00
(10,551,580.09)

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

195,151,050.77
102,813,256.45
5,806,103.32
0.00
29,719,795.49
294,859,993.44
20,134,062.82
1,768,001.37
42,924,423.66
3,103,000.00
23,052,106.56
1,430,962.73
720,762,756.61

7,395,629.82
46,802,972.34
510,023.95
3,535,302.88
17,668,492.40
180,542,235.88
10,736,891.76
1,930,656.90
27,366,311.71
0.00
19,574,545.28
316,063,062.92
397,073,883.63

933,117.21
4,683,341.71
305,393.25
1,734,787.70
4,344,395.07
29,880,973.66
3,277,737.27
251,508.51
3,282,920.37
0.00
893,983.11
49,588,157.86

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

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

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

635,361.45
3,584,398.90
269,281.74
0.00
3,117,781.79
22,721,134.03
2,306,523.91
284,135.63
2,740,495.38
5,086.88
721,326,63
36,385,526.34

0.00
(13,184.67)
0.00
0.00
(1,079,106.43)
(4,040,541.23)
(1,409,204.40)
(211,688.13)
(144,269.60)
0.00
(443,928.46)
(7,341,922.92)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,979.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,979.18

8,964,108.48
54,938,114.29
1,084,698.94
0.00
21,630,657.66
221,065,594.79
13,361,888.77
387,958.98
32,914,457.33
5,086.88
20,417,432.90
374,769,999.02
345,992,757.59

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

- 16 -

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
1 มกราคม 2558
ราคาทุน:ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารชัว่ คราว
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารชัว่ คราว
รวม
มูลค่าสุ ทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
25,448,301.09
114,477,531.66
18,268,225.29
26,746,460.52
12,777,463.38
225,955,728.28

0.00
0.00
0.00
2,078,613.61
5,417,106.85
743,056.39
0.00
0.00
8,238,776.85

0.00
0.00
0.00
(2,315,523.69)
(7,438,402.12)
(1,794,113.56)
0.00
(287,666.66)
(11,835,706.03)

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
25,211,391.01
112,456,236.39
17,217,168.12
26,746,460.52
12,489,796.72
222,358,799.10

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

618,281.98
274,169.52
3,952,419.22
17,876,909.45
2,767,807.71
1,585,426.47
681,421.65
27,756,436.00

0.00
0.00
(2,050,160.67)
(3,533,551.13)
(1,418,721.07)
0.00
(287,654.66)
(7,290,087.53)

6,181,197.56
784,193.47
18,394,284.84
73,221,706.83
11,219,504.26
23,082,042.98
11,273,959.90
144,156,889.84
78,201,909.26

( หน่วย : บาท)
เพิ่มขึ้น

30 กันยายน 2559

0.00
0.00
0.00
3,383,243.57
6,038,302.37
1,126,938.04
3,250,000.00
630,000.00

0.00
0.00
0.00
(1,220,224.96)
(5,965,430.92)
(910,590.83)
(6,399,000.00)
(677,000.00)

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42

14,428,483.98

(15,172,246.71)

221,615,036.37

462,974.26
183,919.99
2,815,512.25
12,750,891.46
1,858,362.27
871,203.89
412,715.67

0.00
0.00
(1,078,416.93)
(3,871,994.40)
(861,857.19)
(3,466,539.64)
(436,476.71)

6,644,171.82
968,113.46
20,131,380.16
82,100,603.89
12,216,009.34
20,486,707.23
11,250,198.86

19,355,579.79

(9,715,284.87)

153,797,184.76

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

ลดลง

27,374,409.62
112,529,107.84
17,433,515.33
23,597,460.52
12,442,796.72

67,817,851.61
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15. เงินฝากสถาบันการเงิน – มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินฝากประจําธนาคาร 7
แห่ง ใช้เป็ นหลักประกันให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตามหมายเหตุ 18
และ 35.1
16. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ค่าตัดจําหน่ายสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

21,262,037.57
2,841,019.10
(1,115,405.00)
22,987,651.67
489,885.00
23,477,536.67

15,207,848.57
1,859,740.80
(750,000.00)
16,317,589.37
384,800.00
16,702,389.37

(14,155,820.83)
(1,936,352.78)
174,997.27
(15,917,176.34)
(1,538,772.15)
(17,455,948.49)

(9,626,920.36)
(1,670,814.73)
50,342.37
(11,247,392.72)
(1,301,287.10)
12,548,679.82

7,070,475.33

5,070,196.65

6,021,588.18

4,153,709.55

1,454,632.01
1,538,772.15

1,271,358.91
1,301,287.10

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

- 18 -

17. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3,737,367.61
3,737,367.61
3,063,578.59
3,063,578.59
งานระหว่างก่อสร้าง
2,111,969.21
4,197,993.86
0.00
0.00
ค่าเผื่อการขอคืนเงินประกันผลงาน
1,252,623.88
1,252,623.88
1,252,623.88
1,252,623.88
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
9,026,975.17
8,260,444.58
5,414,260.00
5,345,327.40
ประมาณการหนี้สิน
79,191,213.90 79,337,605.92 73,466,481.03
73,957,835.01
อื่นๆ
1,848,817.55
1,176,055.31
244,615.20
280,000.00
รวม
97,168,967.32 97,962,091.16 83,441,558.70
83,899,364.88
18. สิ นทรัพย์รอการขาย
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 ได้เกิดเหตุการณ์น้ าํ ท่วมโครงการอาคารชุดแห่งหนึ่งของ บริ ษทั บิลท์ แลนด์
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งได้มีการโอนขายห้องชุดไปแล้วบางส่ วน เหตุการณ์น้ นั ทําให้รถยนต์ของลูกบ้านในโครงการ
ซึ่ งจอดอยูช่ ้ นั ใต้ดินถูกนํ้าท่วมทั้งหมด เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและสภาพจิตใจของเจ้าของ บริ ษทั ย่อยจึง
ตัดสิ นใจจ่ายเงินซื้ อรถยนต์ที่เสี ยหายนั้น เพื่อเป็ นการเยียวยาและรักษาภาพลักษณ์ของโครงการ โดยราคาที่ซ้ื อ
เป็ นราคาที่ต่อรองกับเจ้าของรถยนต์แต่ละราย บริ ษทั ย่อย บันทึกรถยนต์ที่ซ้ื อมานี้เป็ นสิ นทรัพย์รอการขาย โดย
แสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ คือราคาที่คาดว่าจะขายได้ หักประมาณการค่าซ่อมแซมเพื่อให้
ขายได้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์รอการขาย – มูลค่าจ่ายซื้ อ
ค่าเผื่อการด้อยค่า

30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
9,415,675.00
0.00
(4,994,005.69)
0.00

สุ ทธิ

4,421,669.31

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

0.00
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19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 6 แห่ง
วงเงินรวม 125 ล้านบาท ซึ่ งคํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 15
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด
บริ ษทั ย่อย มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 3 แห่ง วงเงินรวม 60 ล้านบาท ซึ่ งคํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร
ตามหมายเหตุ 15 ของบริ ษทั ฯ
20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
349,063,418.34 296,685,024.40 315,513,140.73
237,192,653.93
158,829,522.75
502,028,476.47
3,007,671.95
24,644,246.58
688,509,917.75

203,055,649.40
488,703,349.06
3,061,512.27
40,820,562.58
735,641,073.31

157,362,547.25
456,603,234.43
3,007,671.95
9,747,365.57
626,720,819.20

182,205,598.14
442,349,222.14
3,007,671.62
18,679,880.64
646,242,372.54

1,037,573,336.09 1,032,326,097.71

942,233,959.93

883,435,026.47

21. เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หัก) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
239,645.42
44,363.22
(44,363.22)
(239,645.42)
0.00
0.00

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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21. เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ( ต่อ )
จํานวนขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมี ดังนี้

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
(หัก) ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าปัจจุบนั ของ
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
45,493.32
246,375.93
44,363.22
239,645.42
(1,130.10)
(6,730.51)
0.00
0.00
44,363.22

239,645.42

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

ยานพาหนะ
(หัก) ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี

44,363.22

239,645.42

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
1,295,700.93
1,295,700.93
(1,003,991.22)
(809,990.10)
291,709.71
485,710.83

22. เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
5,172,613,844.01 8,446,718,980.00

มูลค่างานตามสัญญา
มูลค่างานก่อสร้างที่เรี ยกเก็บ
(หัก) การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่วน
ของงานที่ทาํ เสร็ จ
ค่าก่อสร้างเรี ยกเก็บล่วงหน้าเกินกว่างาน
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้าง
รวม

2,502,576,153.77

4,799,919,278.23

(2,155,652,259.66)
346,923,894.11
867,062,323.88
1,213,986,217.99

(4,513,772,611.81)
286,146,666.42
1,138,867,123.21
1,425,013,789.63

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
5,172,613,844.01 8,970,478,531.07
2,502,576,153.77

(2,155,652,259.66) (4,824,278,224.06)
346,923,894.11
424,136,316.75
867,062,323.88 1,138,867,123.21
1,213,986,217.99 1,563,003,439.96

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

5,248,414,540.81
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23. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มี
วงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ 1 แห่ง และ 2 แห่ง ตามลําดับ มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ร้อยละต่อปี )

30 กันยายน 2559

31 ธันวาคม 2558

กูย้ มื ระยะยาวที่ 1

0.00

940.00

MLR-2.375

0.00

269.97

กูย้ มื ระยะยาวที่ 2

0.00

115.00

MLR-2.375

0.00

0.00

กูย้ มื ระยะยาวที่ 3

137.00

137.00

MLR-1.5

90.66

14.66

กูย้ มื ระยะยาวที่ 4

477.00

477.00

MLR-1.5

57.00

57.00

กูย้ มื ระยะยาวที่ 5

443.00

443.00

MLR-1.5

125.67

79.00

หนังสื อคํ้าประกัน

70.00

85.00

1 - 1.5

0.00

0.00

1,127.00

2,197.00

273.33

420.63

เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนังสื อคํ้าประกัน คํ้าประกันโดย ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการ ตามหมายเหตุ 9
และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ มีเงื่อนไขการชําระต่างกันในแต่ละวงเงินภายใน 1.5 - 5 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วด
แรก โดยผ่อนชําระคืนเงินต้นจากการปลอดจํานอง ในสัดส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของสัญญาจะซื้ อจะขาย
ขึ้นอยูก่ บั สัญญาของวงเงินกูย้ ืมแต่ละวง โดยห้องชุดราคาโอนไม่ต่าํ กว่า 40,400 -57,000 บาทต่อตารางเมตร
ทาวน์เฮ้าส์ราคาโอนไม่ต่าํ กว่า 85,200 บาทต่อตารางวา และบ้านแฝดราคาโอนไม่ต่าํ กว่า 85,200 บาทต่อตาราง
วา และบ้านแฝดราคาโอนไม่ต่าํ กว่า 70,600 บาทต่อตารางวา
24. หุน้ กูร้ ะยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีหุน้ กูท้ ี่ได้ขายแล้ว จํานวน 400,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 400 ล้านบาท อายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้ มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.99 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ไถ่ถอนหุน้ กูท้ ้ งั จํานวนก่อนกําหนดโดยไม่มีค่าปรับ
25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่
พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

- 22 -

25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
47,518,505.23
41,314,698.02
27,071,300.00
26,726,637.00
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันต้นงวด / ปี
41,314,698.02
34,476,537.02 26,726,637.00
21,734,335.00
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
5,686,589.23
8,030,825.00
3,432,393.00
5,607,218.00
ภาระผูกพันจากการโอนพนักงาน
0.00
0.00 (2,361,082.00)
0.00
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
3,413,229.98
0.00
(726,648.00)
0.00
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(2,896,012.00) (1,192,664.00)
0.00
(614,916.00)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันสิ้ นงวด / ปี
47,518,505.23
41,314,698.02 27,071,300.00
26,726,637.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

2559
1,598,095.02
302,159.75

2558
1,674,006.75
333,699.50

1,900,254.77

2,007,706.25

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
980,053.50
1,194,259.50
164,077.50
207,545.00
1,144,131.00

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

1,401,804.50
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25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้

2559
4,783,542.99
903,046.24

2558
5,022,020.26
1,001,098.50

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,940,160.50
3,582,778.50
492,232.50
622,635.00

5,686,589.23

6,023,118.76

3,432,393.00

งบการเงินรวม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

4,205,413.50

ขาดทุน(กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
รวมอยูใ่ นกําไรสะสม
ณ วันต้นงวด / ปี
รับรู ้ระหว่างงวด
ณ วันสิ้ นงวด / ปี

0.00
3,413,229.98
3,413,229.98

0.00
0.00
0.00

0.00
(726,648.00)
(726,648.00)

0.00
0.00
0.00

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
4,144,877.00
0.00
2,569,198.00
0.00
(3,900,351.00)
0.00
(2,824,513.00)
0.00
3,168,703.98
0.00
(471,333.00)
0.00
3,413,229.98
0.00
(726,648.00)
0.00

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
( ร้อยละ )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด
2.80
4.00
2.80
4.00
อัตราเงินเฟ้ อ
3.00
3.00
3.00
3.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายเดือน
สําหรับช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี
7.50
6.50
7.50
6.50
สําหรับช่วงอายุไม่เกิน 30-40 ปี
6.50
N/A
6.50
N/A
สําหรับอายุ 30 ปี ขึ้นไป
N/A
5.50
N/A
5.50
สําหรับอายุ 40 ปี ขึ้นไป
5.50
N/A
5.50
N/A
อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุ
พนักงานรายวัน
3.00
3.00
N/A
N/A
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน
0 - 25
0 - 30
0 - 25
0 - 30
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน
0 - 45
0 - 40
N/A
N/A
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทว่ั ไป และจากอัตราตารางมรณะไทยปี
2551 ("TMO08")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด
- เพิ่มขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
- เพิ่มขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(3,627,252.00)
4,121,701.00
4,449,315.00
(3,980,490.00)

30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(3,466,215.00)
3,952,426.00

(2,317,313.00)
2,659,125.00

(2,146,053.00)
2,474,708.00

3,808,799.00
(3,415,775.00)

2,846,843.00
(2,523,158.00)

2,382,079.00
(2,113,193.00)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
อัตราการหมุนของพนักงาน
- เพิ่มขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

(4,870,181.00)
6,134,032.00

30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(4,130,579.00)
5,169,440.00

(3,340,419.00)
4,251,648.00

(2,802,798.00)
3,547,914.00

26. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกําหนดให้มีการจัดสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ 5
ของกําไรสุ ทธิ หกั ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็ นทุนสํารองจนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ทุนสํารองนี้ไม่อาจนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
27. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากผลการดําเนินงานสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.50
บาท โดยจ่ายเป็ นเงินสดในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุน้ โดยได้จ่ายเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากผลการดําเนินงานสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.60
บาท โดยจ่ายเป็ นเงินสดในอัตรา 0.60 บาท ต่อหุน้ โดยได้จ่ายเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
28. รายได้อื่น
รายได้อื่นสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
3,496,292.68 5,738,463.76
262.32
13,225.50
2,560,909.16 2,186,679.99
12,701,178.28 1,626,141.16
18,758,642.44 9,564,510.41

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
9,850,391.42 12,195,621.55
297.58
16,484.94
2,560,909.16 1,691,827.50
12,624,357.37 1,468,976.56
25,035,955.53 15,372,910.55

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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รายได้อื่นสําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
กําไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
เงินรับค่าเสี ยหายจากสัญญาประนีประนอม
เงินปันผลรับ

งบการเงินรวม
2559
2558
9,109,601.41 20,737,716.64
50,889.33 1,539,215.67
0.00
50,342.37
10,097,867.38 9,854,268.38
0.00 14,798,605.97

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
27,840,158.74 36,430,081.28
71,209.57
57,044.25
0.00
0.00
10,097,867.38
50,342.37
0.00 5,453,867.48

อื่นๆ

0.00
0.00 9,990,992.79 14,798,605.97
20,563,432.50 16,635,341.54 18,422,347.31 12,258,122.82

รวม

39,821,790.62 63,615,490.57 66,422,575.79 69,048,064.17

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
12,013,598.21 (23,957,020.59)
0.00
0.00
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุน
โครงการระหว่างก่อสร้าง
255,242,674.21 (293,798,699.87)
0.00
0.00
สิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย
19,887,416.46
25,940,465.61
0.00
0.00
ค่าก่อสร้างระหว่างงวด
56,021,486.53
307,311,010.91
0.00
0.00
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาช่วง
497,366,701.29
476,052,034.76 497,366,701.29 476,052,034.76
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
45,193,615.90
47,012,670.11
0.00
0.00
ค่าเช่าเครื่ องมืออุปกรณ์
22,187,199.30
24,129,323.81 22,187,199.30 24,129,323.81
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
207,379,955.16
220,575,522.90 180,559,415.28 194,359,103.36
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
8,342,681.40
7,931,266.00
3,524,757.00
4,545,471.00
ค่าตอบแทนกรรมการ
813,960.00
513,700.00
391,560.00
372,900.00
ค่าเสื่ อมราคา
12,025,789.56
12,911,086.13
6,339,560.20
6,844,273.77
ค่าตัดจําหน่าย
571,949.83
469,526.98
462,204.73
402,696.42
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและ
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย
ค่าก่อสร้างระหว่างงวด
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาช่วง

4,274,658.94

(11,347,123.27)

0.00

0.00

379,345,675.75
70,218,930.65
434,733,518.79

(624,410,360.00)
72,229,634.43
656,800,400.73

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,335,426,017.68

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

1,681,536,512.38 1,335,426,017.68 1,681,536,512.38

124,572,022.58

150,709,453.90

0.00

0.00

59,599,200.46

71,182,082.77

59,599,200.46

71,182,082.77

621,106,835.39

677,627,909.83

535,155,319.99

595,122,087.73

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

25,212,544.20

19,670,308.00

10,574,271.00

13,636,413.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,238,450.00

3,014,300.00

2,949,800.00

2,873,500.00

ค่าเสื่ อมราคา

36,385,526.34

36,924,492.94

19,355,579.79

20,896,923.70

ค่าตัดจําหน่าย

1,538,772.15

1,454,632.01

1,301,287.10

1,271,358.91

ค่าเช่าเครื่ องมืออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

30. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุ งด้วย
กําไรหรื อขาดทุนที่รับรู้จนถึงปัจจุบนั
จํานวนเงินทั้งสิ้ นที่กิจการมีสิทธิเรี ยกร้อง
จากผูจ้ า้ งสําหรับงานก่อสร้างซึ่งเป็ น
สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

13,766,574,340.69

13,952,681,992.11

14,500,662,713.88

14,267,283,484.44

990,699,583.26

419,674,925.89

1,031,499,122.30

629,930,462.99

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูลฟันด์ ซึ่ งจด
ทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ภายใต้การจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนฯ ซึ่ งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 โดยมี
เงื่อนไขตามอายุงานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื่อนไข เมื่อสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรื อ
ลาออกจากการเป็ นสมาชิก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ 2558 ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
1,410,198.98
1,361,955.31
928,094.00
993,644.00
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ 2558 ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4,308,864.96
4,188,038.82 2,815,953.00
3,080,550.00
32. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามมาตรา 90
ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ ใน
ฐานะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผูด้ าํ รง
ตําแหน่งระดับผูบ้ ริ หารรายที่ 4 ทุกราย

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

- 29 33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
33.1 บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือการรับเหมาก่อสร้าง บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด บริ ษทั ย่อย ดําเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือ การขายพื้นคอนกรี ตอัดแรง บริ ษทั
บิลท์ แลนด์ จํากัด(มหาชน) บริ ษทั ย่อย ดําเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และบริ ษทั บิลท์ ฮาร์ท จํากัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ดําเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือ บริ หารอาคารชุด ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานสําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 3 เดือน
ส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง

ส่ วนงานขายพื้นคอนกรี ต

ส่ วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ส่ วนงานบริ หารอาคารชุด

รายการตัดบัญชี

2559
857,733,666.34
(699,008,246.71)

2558
953,025,511.87
(829,941,545.59)

2559
102,540,691.30
(89,287,619.97)

2558
111,622,877.60
(92,788,701.91)

2559
555,153,766.73
(356,962,105.36)

2558
20,490,656.19
(14,297,465.75)

2559
3,250,816.34
(2,319,220.00)

2558
2,158,464.28
(1,677,756.00)

158,725,419.63
25,035,955.53
0.00
(43,523,460.33)
(391,560.00)
0.00
(5,041,189.44)

123,083,966.28
15,372,910.55
0.00
(46,575,465.22)
(372,900.00)
0.00
(5,047,959.65)

13,253,071.33
360,072.51
(1,663,541.77)
(8,195,766.17)
0.00
0.00
(1,074.91)

18,834,175.69
236,073.35
(1,902,690.56)
(10,948,902.80)
0.00
147,568.64
(4,217.60)

198,191,661.37
139,630.77
(47,315,933.98)
(21,714,433.72)
(422,400.00)
0.00
(5,068,711.38)

6,193,190.44
721,970.99
(2,087,131.90)
(5,691,673.66)
(140,800.00)
0.00
(849,345.81)

931,596.34
0.76
0.00
(239,431.20)
0.00
0.00
0.00

480,708.28
1.61
0.00
(139,572.52)
0.00
0.00
0.00

รวมค่าใช้จ่าย

(48,956,209.77)

(51,996,324.87)

(9,860,382.85)

(12,708,242.32)

(74,521,479.08)

(8,768,951.37)

(239,431.20)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้

134,805,165.39
(24,672,177.76)

86,460,551.96
(19,283,804.03)

3,752,760.99
(747,682.32)

6,362,006.72
(1,275,415.34)

123,809,813.06
(26,244,268.63)

(1,853,789.94)
(780,254.69)

692,165.90
1,591.84

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

110,132,987.63

67,176,747.93

3,005,078.67

5,086,591.38

97,565,544.43

(2,634,044.63)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

110,132,987.63

67,176,747.93

3,005,078.67

5,086,591.38

97,565,544.43

รายได้จากการก่อสร้าง ขาย และบริ การ
ต้นทุนการก่อสร้าง ขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน

รวม
2559
1,447,880,493.03
(1,069,397,190.96)

2558
988,518,291.31
(836,061,467.40)

378,483,302.07
18,758,642.44
(48,979,475.75)
(72,313,027.32)
(813,960.00)
0.00
(6,590,401.78)

152,456,823.91
9,564,510.41
(3,989,822.46)
(62,279,624.23)
(513,700.00)
147,568.64
(5,052,177.25)

(139,572.52)

(128,696,864.85)

(71,687,755.30)

341,137.37
(31,713.34)

228,545,079.66
(51,662,536.87)

90,333,579.02
(21,371,187.40)

693,757.74

309,424.03

216,882,542.79

68,962,391.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(2,634,044.63)

693,757.74

309,424.03

216,882,542.79

68,962,391.62

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

2559
(70,798,447.68)

2558
(98,779,218.63)

78,180,001.08

102,644,001.85

(6,777,017.13)

(6,766,446.09)

1,360,064.10

1,075,989.97

3,520,573.95

849,345.81

- 30 33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน ( ต่อ )
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 9 เดือน
ส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง

ส่ วนงานขายพื้นคอนกรี ต

ส่ วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ส่ วนงานบริ หารอาคารชุด

2559
2,473,682,957.82
(1,969,741,252.92)

2558
2,882,371,814.41
(2,550,728,010.40)

2559
290,913,358.01
(251,749,541.52)

2558
340,966,469.91
(274,981,751.35)

2559
1,348,692,155.70
(896,557,616.79)

2558
46,357,910.40
(33,676,158.16)

2559
9,155,253.74
(6,109,996.00)

2558
5,157,279.24
(4,217,001.00)

503,941,704.90
66,422,575.79
0.00
(117,536,949.01)
(2,949,800.00)
0.00
(15,019,890.29)

331,643,804.01
69,048,064.17
0.00
(139,441,600.98)
(2,873,500.00)
0.00
(15,002,349.30)

39,163,816.49
1,917,760.46
(5,447,164.44)
(30,987,189.29)
0.00
0.00
(5,823.10)

65,984,718.56
844,553.23
(6,405,220.93)
(36,794,660.35)
0.00
(516,431.36)
(18,717.27)

452,134,538.91
1,693,061.95
(108,274,016.88)
(47,853,030.70)
(1,288,650.00)
0.00
(16,509,056.65)

12,681,752.24
9,899,397.13
(16,174,419.68)
(16,783,804.19)
(140,800.00)
0.00
(5,929,268.84)

3,045,257.74
36,824.57
0.00
(593,018.22)
0.00
0.00
0.00

940,278.24
13,963.37
0.00
(484,014.31)
0.00
0.00
(4,930.41)

รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

(135,506,639.30)

(157,317,450.28)

(36,440,176.83)

(43,735,029.91)

(173,924,754.23)

(39,028,292.71)

(593,018.22)

434,857,641.39
(81,132,997.88)

243,374,417.90
(53,299,495.73)

4,641,400.12
(926,695.78)

23,094,241.88
(4,623,344.45)

279,902,846.63
(58,285,876.52)

(16,447,143.34)
2,659,005.40

353,724,643.51
581,318.40

190,074,922.17
0.00

3,714,704.34
(1,851,514.38)

18,470,897.43
0.00

221,616,970.11
(1,453,626.40)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

354,305,961.91

190,074,922.17

1,863,189.96

18,470,897.43

220,163,343.71

รายได้จากการก่อสร้าง ขาย และบริ การ
ต้นทุนการก่อสร้าง ขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน

รายการตัดบัญชี
2559
(393,158,642.15)

2558
(221,622,141.69)

322,457,189.81

221,291,875.98

รวม
2559
3,729,285,083.12
(2,801,701,217.42)

2558
3,053,231,332.27
(2,642,311,044.93)

927,583,865.70
39,821,790.62
(113,721,181.32)
(192,749,448.52)
(4,238,450.00)
0.00
(23,362,480.83)

410,920,287.34
63,615,490.57
(22,579,640.61)
(191,544,463.79)
(3,014,300.00)
(516,431.36)
(15,021,066.57)

(488,944.72)

(334,071,560.67)

(232,675,902.33)

2,489,064.09
4,775.49

465,296.89
(30,148.08)

633,334,095.65
(140,340,794.69)

241,859,875.58
(55,293,982.86)

(13,788,137.94)
0.00

2,493,839.58
(7,184.20)

435,148.81
0.00

492,993,300.96
(2,731,006.58)

186,565,892.72
0.00

(13,788,137.94)

2,486,655.38

435,148.81

490,262,294.38

186,565,892.72

(30,248,432.15)

(16,190,487.33)

4,220,738.70

1,959,616.04

8,172,289.21

5,934,199.25

33.2 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุ รกิจการรับเหมาก่อสร้างซึ่งดําเนินธุ รกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลจําแนกตามส่วน
งานในงบการเงินนี้
33.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 3 ราย และ 2 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 447.85 ล้านบาท และ 635.33 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 3 ราย และ 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,411.97 ล้านบาท และ 1,983.45 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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34. ภาษีเงินได้
34.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้
ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด 3 เดือน
2559
2558
2559
2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้สาํ หรับงวด
46,989,227.85 43,976,280.35 21,238,380.17 42,968,712.62
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
4,673,309.02 (22,605,092.95)
3,433,797.59 (23,684,908.59)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 9 เดือน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้สาํ หรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

51,662,536.87

21,371,187.40

24,672,177.76

19,283,804.03

138,865,447.45

88,045,065.41

80,820,521.30

83,412,557.87

1,475,347.24 (32,751,082.55)
140,340,794.69

55,293,982.86

312,476.58 (30,113,062.14)
81,132,997.88

53,299,495.73

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด 9
เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
682,223.40
0.00 (145,329.60)
0.00
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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34.2 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวด 3 เดือน
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษี
และรายได้ที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ
สําหรับงวด 9 เดือน
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษี
และรายได้ที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

งบการเงินรวม
2559
2558
268,545,079.66 90,333,579.02
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
134,805,165.39
86,460,551.96
20%
20%

53,709,015.93

18,066,715.80

26,961,033.08

17,292,110.39

(6,719,788.08)

25,909,564.55

(5,722,652.91)

25,676,602.23

4,673,309.02 (22,605,092.95)
(2,046,479.06)
3,304,471.60

3,433,797.59
(2,288,855.32)

(23,684,908.59)
1,991,693.64

51,662,536.87
19

21,371,187.40
24

24,672,177.76
18

19,283,804.03
22

633,334,095.65 241,859,875.58
20%
20%

434,857,641.39
20%

243,374,417.90
20%

126,666,819.13

48,371,975.12

86,971,528.28

48,674,883.58

12,198,628.32

39,673,090.29

(6,151,006.98)

34,737,674.29

1,475,347.24 (32,751,082.55)
13,673,975.56
6,922,007.74

312,476.58
(5,838,530.40)

(30,113,062.14)
4,624,612.15

81,132,997.88
19

53,299,495.73
22

140,340,794.69
22

55,293,982.86
23

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

- 33 -

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
35.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้
ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั อื่น เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาก่อสร้างและการ
จ่ายชําระหนี้วงเงินรวม 6,048.20 ล้านบาท ใช้ไปจํานวน 1,019.15 ล้านบาท และ1,544.38 ล้านบาท
ตามลําดับ ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น คํ้าประกันโดยการจํานําเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15
35.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการออกเช็คเพื่อเป็ น
ประกันเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง การปฏิบตั ิตามสัญญาก่อสร้าง และเงินประกันผลงาน จํานวน
583.97 ล้านบาท และ 528.26 ล้านบาท ตามลําดับ
35.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มี
ภาระผูกพัน ว่าจ้างกับผูร้ ับเหมาก่อสร้างโครงการที่ได้ทาํ สัญญาแล้ว จํานวนเงินประมาณ 470.84 ล้านบาท
และ 480.35 ล้านบาท ตามลําดับ และมีภาระต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการ คงเหลือ 39.97 ล้านบาท
และ 178.79 ล้านบาท ตามลําดับ
35.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มี
ภาระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามสัญญาให้บริ การกับบริ ษทั อื่นแห่งหนึ่ง จํานวน 1.09 ล้านบาท และ
1.76 ล้านบาท ตามลําดับ
35.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันการชําระ
หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี กูย้ ืมระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนังสื อคํ้าประกัน ของบริ ษทั บิลท์ แลนด์
จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ที่จะต้องชําระแก่ธนาคาร 2 แห่ง วงเงินรวม
1,427 และ 2,197 ล้านบาท
ตามลําดับ
35.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการคํ้าประกัน
การซื้ อสิ นค้าจํานวนเงิน 31.57 ล้านบาท และ 31.38 ล้านบาท ทุกประเภทให้กบั
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอน
สตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด บริ ษทั ย่อย วงเงินรวม 110 ล้านบาท
35.7 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้ องผูว้ า่ จ้างรายหนึ่งฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
จํานวนทุนทรัพย์ 61,356,795.83 บาท ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้และบริ ษทั ดังกล่าว ได้ปฏิเสธและยื่นฟ้ องแย้ง
ด้วยจํานวนทุนทรัพย์ 67,628,075.00 บาท คดีอยูร่ ะหว่างการรอยื่นฎีกา
35.8 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ ถูกบริ ษทั แห่งหนึ่งดําเนินคดีฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายการผิดสัญญาจ้าง
ทําของ จากการที่บริ ษทั ฯ ยกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสี ยหาย จํานวนทุนทรัพย์ 19,254,890.53 บาท ต่อศาล
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคําให้การว่า การยกเลิกสัญญา เนื่องจากผูร้ ับจ้าง
ผิดเงื่อนไขสัญญา และฟ้ องแย้งเรี ยกค่าเสี ยหายด้วยจํานวนทุนทรัพย์ 1,929,440.49 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2559 ศาลได้มีคาํ พิพากษาว่า การยกเลิกสัญญา เป็ นไปโดยถูกต้องแต่ให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินค่างวด
งานบางส่ วนคืน ให้แก่โจทก์ เป็ นจํานวนเงิน 2,811,256.47 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีความเห็นต่างและได้ยื่น
อุทธรณ์คดี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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36. เครื่ องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้การวัดมูลค่า และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4
36.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็
ตาม หากมีลกู หนี้ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชําระเงิน ผูบ้ ริ หารของกิจการมี
นโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะเกิดความสูญเสี ยดังกล่าว
36.3 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเกิดจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญาซึ่ ง
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กิจการ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้โดยการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเริ่ มดําเนินงานและเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่
ทําเสร็ จ สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็ นมูลค่าสูงสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
36.4 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่ งก่อให้เกิดผลเสี ยหาย
แก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในงวดปัจจุบนั และงวดต่อๆ ไป บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย เนื่องจากสัญญาบางส่ วนจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และแล้วแต่ผใู ้ ห้กแู้ ละผูก้ จู้ ะตก
ลงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายชําระของเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุ 23
36.5 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มี
รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
36.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้า เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ดอกเบี้ยค้างจ่าย และเงินกูย้ ืมระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมลู ค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี้
ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ ยงจากเครื่ องมือทางการเงินที่มีนยั สําคัญ
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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37. รายการบัญชีบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด และบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มี
รายการบัญชีซ่ ึ งเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจระหว่างกัน และกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง สิ นทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ส่ วนหนึ่งเกิดรายการกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริ ษทั ฯ และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมีผถู ้ ือหุน้ และ/กรรมการร่ วมกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบ
การเงินนี้ ตามเกณฑ์ที่ได้พิจารณาร่ วมกันว่าเป็ นไปตามปกติในทางการค้าระหว่างบริ ษทั เช่นเดียวกับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกับคู่คา้ อื่นๆ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด
2. บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ท จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการกําหนดราคาดังนี้
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั บิลท์แลนด์จาํ กัด (มหาชน)

ลักษณะรายการค้า

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้รับเหมาก่อสร้าง

ราคาตามสัญญาซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ-เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 - 5.00 ต่อปี

ซื้อ-ขายทรัพย์สิน

ราคาตามสภาพของทรัพย์สิน

ค่าเช่าสํานักงาน

ตามราคาตลาด

ค่าเช่าสํานักงาน

ตามราคาตลาด

ซื้อ-ขายสิ นค้า

ตามราคาตลาด

กรรมการบริ ษทั ฯ

รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย

ราคาปกติที่ทาํ สัญญากับลูกค้าทัว่ ไป

ญาติสนิทกรรมการบริ ษทั ฯ

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

ราคาปกติที่ขายให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป

กรรมการบริ ษทั ย่อย

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

ราคาปกติที่ขายให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป

บริ ษทั บิลท์ฮาร์ท จํากัด
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล จํากัด

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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37. รายการบัญชีบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559
ลูกหนี้การค้า
บมจ. บิลท์แลนด์
ลูกหนี้อื่น
บมจ. บิลท์แลนด์
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บมจ. บิลท์แลนด์
เจ้าหนี้การค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
บมจ. บิลท์แลนด์
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
กรรมการบริ ษทั ฯ

31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

0.00

0.00

1,606,591.91

208,402,647.67

0.00

0.00

783,751.75

0.00

0.00

0.00

39,192,947.13

19,136,135.22

0.00

0.00

15,208,898.65

23,546,191.43

0.00

0.00

2,361,082.00

0.00

534,298.00

0.00

0.00

0.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อย มีเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้ อจะขายกับกรรมการของบริ ษทั ฯ
โดยมีมลู ค่าสัญญาทั้งหมด รวม 4,452,568.59 บาท ซึ่ งเป็ นราคาปกติที่ทาํ สัญญาให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
รายการเคลื่อนไหวสําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
บมจ. บิลท์แลนด์
ดอกเบี้ยค้างรับ
บมจ. บิลท์แลนด์

เพิ่มขึ้น

ลดลง

30 กันยายน 2559

580,003,619.61

0.00

0.00

580,003,619.61

2,187,850.99

19,337,779.72

(19,408,355.56)

2,117,275.15

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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37. รายการบัญชีบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายได้และรายจ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีสาระสําคัญ สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ2558 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ. บิลท์แลนด์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ญาติสนิทกรรมการบริ ษทั ฯ
ดอกเบี้ยรับ
บมจ. บิลท์แลนด์
รายได้ค่าเช่า
บมจ. บิลท์แลนด์
บจ. บิลท์ฮาร์ท
รวม
ซื้ อสิ นค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

0.00

0.00

49,650,925.81

76,336,542.40

6,458,192.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,492,977.13

6,492,977.13

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

296,152.14
29,411.22
325,563.36

59,018.70
29,411.22
88,429.92

0.00

0.00

19,111,021.87

15,741,907.91

รายได้และรายจ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีสาระสําคัญ สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ2558 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ. บิลท์แลนด์
0.00
0.00 320,006,090.05 155,533,218.86
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
กรรมการบริ ษทั ฯ
2,336,227.87
0.00
0.00
0.00
ญาติสนิทกรรมการบริ ษทั ฯ
10,961,409.67
0.00
0.00
0.00
กรรมการบริ ษทั ย่อย
4,421,812.02
0.00
0.00
0.00
รวม
17,719,449.56
0.00
0.00
0.00
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ขายทรัพย์สิน
บมจ. บิลท์แลนด์
ดอกเบี้ยรับ
บมจ. บิลท์แลนด์
เงินปันผลรับ
บจ. พีซีเอ็มคอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
รายได้ค่าเช่า
บมจ. บิลท์แลนด์
บจ. บิลท์ฮาร์ท
รวม
ซื้ อสิ นค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

19,337,779.72

15,979,502.92

0.00

0.00

9,990,992.79

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

888,456.42
88,233.60

177,056.10
88,233.60

0.00

0.00

976,690.08

265,289.70

0.00

0.00

67,380,582.10

41,263,486.55

38. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุน
สรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน

30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
1.92
2.73

30 กันยายน 2559
2.10

31 ธันวาคม 2558
2.78

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )
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39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
การจัดประเภทรายการในงบการเงิน สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงิน สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ก่อนจัดประเภท
ใหม่
(3,696,358.68)
(63,086,788.01)

รายการที่จดั
หลังจัดประเภท
ประเภทใหม่
ใหม่
(293,463.78) (3,989,822.46)
293,463.78 (62,793,324.23)

(66,783,146.69)

0.00

(66,783,146.69)
( หน่วย : บาท )

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ก่อนจัดประเภท

รายการที่จดั

หลังจัดประเภท

ใหม่

ประเภทใหม่

ใหม่

(22,524,824.04)
(194,613,580.36)
(217,138,404.40)

(54,816.57) (22,579,640.61)
54,816.57 (194,558,763.79)
0.00 (217,138,404.40)

40. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 1 4 พฤศจิกายน
2559

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา , นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด )

