บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผูส้ อบบัญชี และงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้า ได้ ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ สําหรับงวด
3 เดื อนและ 6 เดื อน สิ นสุ ดวันที 30 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2560 งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ นรวมและ
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับงวด 6 เดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืน ๆ
ของบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของ
กิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื น
การสอบทานนี มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้ ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื อมันว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทังหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็ นต่อ
งบการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ งที เป็ นเหตุให้เชื อว่างบการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด
(มหาชน) ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ สําหรับ
งวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ
สําหรับงวด 6 เดือนสิ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาก
การสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์

(ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว

6
7

1,505,215,682.63
795,767,133.10

707,489,688.40
947,627,811.92

1,134,443,965.92
795,767,133.10

519,632,733.95
947,627,811.92

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

8

497,827,167.35

573,222,487.94

447,932,646.76

594,179,810.96

9
10

0.00
430,000,000.00

0.00
0.00

0.00
430,000,000.00

280,003,619.61
0.00

11
12
13

100,907,169.08
0.00
134,227,838.92
513,642,242.44

190,991,470.45
1,255,475,399.47
85,138,790.86
438,122,704.23

100,907,169.08
0.00
64,937,303.04
510,215,580.78

190,991,470.45
0.00
49,356,770.49
476,610,303.35

30,751,102.47
4,008,338,335.99

20,646,988.95
4,218,715,342.22

30,751,102.47
3,514,954,901.15

10,536,725.74
3,068,939,246.47

14
15

389,901.44
0.00

0.00
0.00

0.00
586,554,633.75

0.00
586,554,448.75

16

1,100,000.00
0.00
312,752,734.35
1,545,315.21
191,294,565.00
6,494,493.61
89,090,447.16
0.00
6,320,676.45
608,988,133.22
4,617,326,469.21

1,100,000.00
169,255,800.00
335,749,883.93
4,484,954.16
207,218,085.85
8,030,045.47
100,282,915.19
3,930,000.00
7,535,479.90
837,587,164.50
5,056,302,506.72

0.00
0.00
57,200,012.50
0.00
191,294,565.00
3,390,096.75
85,400,177.83
0.00
6,229,976.45
930,069,462.28
4,445,024,363.43

0.00
0.00
63,875,686.69
0.00
207,218,085.85
3,996,586.35
89,086,395.21
0.00
6,670,407.90
957,401,610.75
4,026,340,857.22

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน
รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ
ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดินรอการพัฒนา
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

17
18
19
20
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

23

เจ้าหนีเงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซือจะขาย
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
ภาษีขายตังพัก

24

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2559

/สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

/สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

1,029,472,937.76

1,179,495,904.50

974,179,134.89

1,061,929,911.86

204,072,436.54
0.00

218,177,647.03
68,724,359.32

203,200,874.35
0.00

192,792,720.03
0.00

946,263,982.76
26,873,149.08

1,170,138,258.49
36,824,967.35

946,263,982.76
26,873,149.08

1,170,138,258.49
36,559,058.35

112,145,319.26
2,318,827,825.40

82,688,947.77
2,756,050,084.46

112,145,319.26
2,262,662,460.34

32,025,824.37
2,493,445,773.10

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

25

0.00

211,384,047.00

0.00

0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

26

44,326,731.64

48,904,360.00

29,904,612.50

27,701,031.00

2,361,082.00

0.00

2,361,082.00

2,361,082.00

46,687,813.64
2,365,515,639.04

260,288,407.00
3,016,338,491.46

32,265,694.50
2,294,928,154.84

30,062,113.00
2,523,507,886.10

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทานแล้ว)

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2559

(ตรวจสอบแล้ว)

/สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 308,676,462 หุ ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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
1,621,880,591.44

36,867,646.20
1,410,031,013.41

36,867,646.20
1,520,166,187.64

36,867,646.20
872,902,950.17

2,251,810,612.39
217.78
2,251,810,830.17
4,617,326,469.21

2,039,961,034.36
2,980.90
2,039,964,015.26
5,056,302,506.72

2,150,096,208.59
0.00
2,150,096,208.59
4,445,024,363.43

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

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 308,676,462 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ - จากการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

27

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การดําเนินงานต่อเนือง
รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขายสิ นค้า
รวมรายได้
ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้าง
ต้นทุนขายสิ นค้า
รวมต้นทุน
กําไรขันต้น
รายได้อืน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 15
อืน ๆ
29
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนีสงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง

2560

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

948,906,447.17
66,275,250.99
##############

643,845,123.38
74,000,443.11
717,845,566.49

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

948,906,447.17
0.00
948,906,447.17

742,557,010.85
0.00
742,557,010.85

(828,009,334.97) (549,568,304.43) (827,962,213.64) (580,195,094.36)
(54,533,730.97) (60,639,765.37)
0.00
0.00
(882,543,065.94) (610,208,069.80) (827,962,213.64) (580,195,094.36)
132,638,632.22 107,637,496.69 120,944,233.53 162,361,916.49
288,628,334.47
7,531,676.53
428,798,643.22

0.00
7,888,495.16
115,525,991.85

600,000,194.00
9,277,890.36
730,222,317.89

0.00
23,320,177.38
185,682,093.87

(1,879,372.39)
(55,980,153.34)
(270,800.00)
(1,093.74)
(58,131,419.47)
(10,098.56)
370,657,125.19
(136,996,950.62)
233,660,174.57

(1,950,143.13)
0.00
(42,734,985.19) (45,040,140.47)
(2,203,100.00)
0.00
(5,004,386.59)
(1,093.74)
(51,892,614.91) (45,041,234.21)
0.00
0.00
63,633,376.94 685,181,083.68
(25,818,814.52) (137,251,049.71)
37,814,562.42 547,930,033.97

0.00
(32,861,610.58)
0.00
(5,002,371.88)
(37,863,982.46)
0.00
147,818,111.41
(25,756,896.94)
122,061,214.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)
-2-

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หมายเหตุ

2560

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

39

74,995,611.81
308,655,786.38
0.00
308,655,786.38

166,880,905.51
204,695,467.93
0.00
204,695,467.93

0.00
547,930,033.97
0.00
547,930,033.97

0.00
122,061,214.47
0.00
122,061,214.47

233,660,175.35
74,995,303.70
308,655,479.05

37,814,561.42
166,880,454.52
204,695,015.94

547,930,033.97
0.00
547,930,033.97

122,061,214.47
0.00
122,061,214.47

(0.78)
308.11

1.00
450.99

0.00
0.00

0.00
0.00

307.33
308,655,786.38

451.99
204,695,467.93

0.00
547,930,033.97

0.00
122,061,214.47

308,655,479.05
307.33
308,655,786.38

204,695,015.94
451.99
204,695,467.93

547,930,033.97
0.00
547,930,033.97

122,061,214.47
0.00
122,061,214.47

การดําเนินงานทียกเลิก
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก
กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมอืนสําหรับงวด

การแบ่งปั นกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานยกเลิก
กําไรสําหรับงวดส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานยกเลิก
กําไรสําหรับงวดส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)
-3-

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )

2560

1.000
1.000
308,676,462

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

0.663
0.663
308,676,462

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1.775
1.775
308,676,462

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

0.395
0.395
308,676,462

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การดําเนินงานต่อเนือง
รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขายสิ นค้า
รวมรายได้
ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้าง
ต้นทุนขายสิ นค้า
รวมต้นทุน
กําไรขันต้น
รายได้อืน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 15
อืน ๆ
29
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนีสงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
33.1
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง

2560

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

1,842,717,447.49
135,354,431.52
1,978,071,879.01

1,345,594,127.24
139,620,136.48
1,485,214,263.72

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,842,717,447.49
0.00
1,842,717,447.49

1,615,949,291.48
0.00
1,615,949,291.48

(1,547,689,376.83) (1,113,826,229.17) (1,547,576,276.59) (1,270,733,006.21)
(109,209,886.86) (113,727,502.69)
0.00
0.00
(1,656,899,263.69) (1,227,553,731.86) (1,547,576,276.59) (1,270,733,006.21)
321,172,615.32
257,660,531.86
295,141,170.90
345,216,285.27
288,628,334.47
13,112,738.32
622,913,688.11

0.00
19,472,893.19
277,133,425.05

600,000,194.00
17,718,263.97
912,859,628.87

0.00
41,386,620.26
386,602,905.53

(3,641,802.63)
(114,901,541.31)
(569,000.00)
(1,093.74)
(119,113,437.68)
(10,098.56)
503,790,151.87
(163,816,179.53)
339,973,972.34

(3,783,622.67)
(96,559,786.67)
(2,203,100.00)
(9,983,449.04)
(112,529,958.38)
0.00
164,603,466.67
(56,639,833.58)
107,963,633.09

0.00
(93,104,856.49)
0.00
(1,093.74)
(93,105,950.23)
0.00
819,753,678.64
(163,813,977.17)
655,939,701.47

0.00
(76,571,728.68)
0.00
(9,978,700.85)
(86,550,429.53)
0.00
300,052,476.00
(56,460,820.12)
243,591,655.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

การดําเนินงานทียกเลิก
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก
39
180,552,798.94
กําไรสําหรับงวด
520,526,771.28
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทบัญชีใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
26
0.00
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
33.1
0.00
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี
0.00
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมอืนสําหรับงวด
520,526,771.28
การแบ่งปั นกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานยกเลิก
กําไรสําหรับงวดส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานยกเลิก
กําไรสําหรับงวดส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

168,147,125.08
276,110,758.17

299,999,998.00
955,939,699.47

0.00
243,591,655.88

(3,413,229.98)

0.00

726,648.00

682,223.40
(2,731,006.58)
273,379,751.59

0.00
0.00
955,939,699.47

(145,329.60)
581,318.40
244,172,974.28

339,973,970.06
180,552,069.97
520,526,040.03

107,963,630.58
168,146,509.72
276,110,140.30

655,939,701.47
299,999,998.00
955,939,699.47

243,591,655.88
0.00
243,591,655.88

2.28
728.97

2.51
615.36

0.00
0.00

0.00
0.00

731.25
520,526,771.28

617.87
276,110,758.17

0.00
955,939,699.47

0.00
243,591,655.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

520,526,040.03
731.25
520,526,771.28

273,379,135.34
616.25
273,379,751.59

955,939,699.47
0.00
955,939,699.47

244,172,974.28
0.00
244,172,974.28

1.686
1.686
308,676,462

0.894
0.886
308,676,462

3.097
3.097
308,676,462

0.789
0.791
308,676,462

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
ทุนทีออก
และชําระแล้ว

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า
ส่ วนเกินมูลค่า
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อํานาจควบคุม
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ - จากการ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
บริ ษทั ใหญ่
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สํารองตามกฎหมาย
97,844,800.00
186,541,112.75
36,867,646.20
778,968,231.98 1,408,898,252.93
1,471.13

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2559

308,676,462.00
0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
186,541,112.75

0.00
0.00
36,867,646.20

(154,338,231.00)
273,379,135.34
898,009,136.32

(154,338,231.00)
273,379,135.34
1,527,939,157.27

(7.21)
616.25
2,080.17

(154,338,238.21)
273,379,751.59
1,527,941,237.44

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,410,031,013.41

2,039,961,034.36

2,980.90

2,039,964,015.26

0.00
0.00
0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
186,541,112.75

0.00
0.00
0.00
0.00
36,867,646.20

0.00
0.00
(308,676,462.00)
520,526,040.03
1,621,880,591.44

0.00
0.00
(308,676,462.00)
520,526,040.03
2,251,810,612.39

15.00
(3,506.89)
(2.48)
731.25
217.78

15.00
(3,506.89)
(308,676,464.48)
520,526,771.28
2,251,810,830.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

1,408,899,724.06

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนทีออก

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินมูลค่า

และชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ - จากการ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สํารองตามกฎหมาย
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

เงินปันผลจ่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

(154,338,231.00)

(154,338,231.00)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

244,172,974.28

244,172,974.28

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2559

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

598,854,869.59

1,228,784,890.54

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

872,902,950.17

1,502,832,971.12

เงินปันผลจ่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

(308,676,462.00)

(308,676,462.00)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

955,939,699.47

955,939,699.47

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,520,166,187.64

2,150,096,208.59

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนือง
บวก กําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงานทียกเลิก
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเสื อมราคา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจ่าย
หนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการด้อยค่าทรัพย์สิน-สิ นทรัพย์รอการขาย
(กําไร)จากการขายเงินลงทุน
(กําไร)จากการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
(กําไร)จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
รายได้จากการหักเงินประกันผลงาน
รายได้จากการริ บเงินจอง
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน

503,790,151.87
213,704,437.76
717,494,589.63

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

164,603,466.67 819,753,678.64
200,185,549.32 299,999,998.00
364,789,015.99 1,119,753,676.64

300,052,476.00
0.00
300,052,476.00

10,098.56
22,024,017.73
929,851.22
569,000.00
(4,855,926.81)
(288,628,334.47)
(4,920,155.86)
455,834.30
1,449,305.35
(147,192.83)
0.00
106,208.37
3,377,079.39
912,287.19
0.00

0.00
24,359,736.78
966,822.32
2,203,100.00
0.00
0.00
(9,757,896.41)
(50,627.01)
0.00
(567,525.02)
(95,000.00)
1,590,897.38
3,786,334.46
16,772,079.05
0.00

0.00
12,086,484.65
671,489.60
0.00
0.00
(600,000,194.00)
(4,920,155.86)
516,580.96
0.00
(147,192.83)
0.00
20,484.95
2,203,581.50
1,093.74
(300,669,297.52)

0.00
13,016,019.59
839,082.37
0.00
0.00
0.00
(9,757,896.41)
(70,911.99)
0.00
(567,525.02)
0.00
1,590,897.38
2,288,262.00
9,978,700.85
0.00

448,776,661.77

403,996,937.54

229,516,551.83

317,369,104.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
2560
การเปลียนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ
ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์รอการขาย
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์รอการขาย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
การเปลียนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนีสิ นดําเนินงาน เพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เจ้าหนีเงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื อจะขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
ภาษีขายตังพัก
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

121,369,299.37
90,084,301.37
186,463,913.78
(49,089,048.06)
(1,055,802.63)
3,192,491.70
(68,052.59)
(39,640,322.51)
(16,400,643.03)
450,931.45

188,585,524.26
(53,411,231.00)
(42,058,651.81)
(13,257,711.52)
0.00
0.00
0.00
1,947,791.36
25,291,561.69
(1,410,138.00)

146,263,054.34
90,084,301.37
0.00
(15,580,532.55)
0.00
0.00
0.00
(33,605,277.43)
(20,214,376.73)
440,431.45

385,377,889.46
(62,051,138.81)
0.00
(2,699,105.31)
0.00
0.00
0.00
(13,772,613.60)
26,699,532.65
(1,196,735.00)

(86,355,622.20)
15,686,861.33
(34,216,887.11)
(1,353,669.00)
(223,874,275.73)
(9,822,866.82)
404,147,271.09
(3,395,318.93)
91,144.20
(85,483,227.81)
315,359,868.55

(102,451,655.14)
(3,856,628.63)
(40,422,036.00)
(938,212.00)
(119,979,056.59)
(25,987,026.57)
216,049,467.59
(19,920,066.17)
0.00
(87,448,689.77)
108,680,711.65

(87,646,059.93)
10,555,347.15
0.00
0.00
(223,874,275.73)
(9,685,909.27)
86,253,254.50
(1,093.74)
0.00
(80,008,264.90)
6,243,895.86

(55,563,601.07)
(8,747,247.01)
0.00
0.00
(257,968,706.92)
(25,806,715.95)
301,640,663.21
(9,978,700.67)
0.00
(75,420,463.43)
216,241,499.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสด(รับ)จ่าย จากการให้กยู้ มื กับกิจการทีเกียวข้อง
0.00
เงินสด(รับ)จ่าย จากการให้กยู้ มื กับกิจการอืน
(50,000,000.00)
เงินสดจ่ายจากการซื อเงินลงทุนชัวคราว
(700,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
870,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการซื อเงินลงทุน
0.00
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
899,999,994.00
เงินลงทุนชัวคราวเงินฝากประจํา(เพิมขึน)ลดลง
(13,219,165.32)
เงินสดจ่ายซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(8,784,457.40)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
204,944.88
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(64,500.00)
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน
15,923,520.85
เงินสดรับจากรายได้เงินปั นผล
0.00
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
1,014,060,337.01
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
0.00
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (38,222,517.00)
เงินสดจ่ายชําระเจ้าหนีตามสัญญาเช่าระยะยาว
0.00
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิมขึน
15.00
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
(308,676,464.48)
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
(346,898,966.48)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
982,521,239.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
707,489,688.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจาก
การดําเนินงานทียกเลิก
(184,795,244.85)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ นงวด
1,505,215,682.63

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

0.00
0.00
(400,000,000.00)
286,555,327.72
0.00
0.00
0.00
(16,760,774.97)
101,828.44
(599,987.00)
59,484,383.31
0.00
(71,219,222.50)

(99,996,380.39)
(50,000,000.00)
(700,000,000.00)
870,000,000.00
(299,999,985.00)
899,999,994.00
(13,219,165.32)
(6,227,680.77)
144,197.22
(50,000.00)
15,923,520.85
300,669,297.52
917,243,798.11

0.00
0.00
(400,000,000.00)
286,555,327.72
0.00
0.00
0.00
(9,987,219.14)
3,043,081.77
(384,800.00)
59,485,052.18
0.00
(61,288,557.47)

666,000,000.00
(541,105,728.25)
(129,396.24)
0.00
(154,338,238.21)
(29,573,362.70)
7,888,126.45
544,024,134.69

0.00
0.00
0.00
0.00
(308,676,462.00)
(308,676,462.00)
614,811,231.97
519,632,733.95

0.00
0.00
0.00
0.00
(154,338,231.00)
(154,338,231.00)
614,710.64
368,224,948.56

(157,587,285.76)
0.00
394,324,975.38 1,134,443,965.92

0.00
368,839,659.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัวไป
บริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จํากัด ซึ งจัดตังขึนในประเทศไทย เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2538
และเมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน มีทีอยูต่ ามทีได้จดทะเบียนไว้ดงั นี
สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั เ่ ลขที 503 ชันที 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเกียวกับการรับเหมาก่อสร้าง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที 11 ตุลาคม
2559 เรื อง กําหนดรายการย่อทีต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2559 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ

จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ

องค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการทีเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง
2.2 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการ
ในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการ
ไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที
คาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ทีเป็ นอยูใ่ นขณะนัน

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

-2ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือ เมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
เปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนั ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ งเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันทีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีคาดว่าจะได้รับจากอายุการให้ประโยชน์ทีเหลืออยูโ่ ดยประมาณ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน
หนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน
ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
2.3 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างงวด
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560
ตามรายละเอียด ดังนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นค้าคงเหลือ

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

-3มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ภาษีเงินได้
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาเช่า
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
รายได้
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิ น หนีสิ นทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 107 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

-4มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

เรื อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2559)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก

ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2559)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่ วนงานดําเนินงาน

ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินรวม

ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)

การร่ วมการงาน

ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน

ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน

ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)

การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปลียนแปลงในหนีสิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะและหนีสิ นทีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ
สภาพแวดล้อม

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

-5มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

เรื อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขันตํา และ
ปฏิสัมพันธ์ ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินทีนําส่ งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี
2.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทังย์
สิ นทรัพและหนีสิ นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึง
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้และปรับปรุ งการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญอย่างสมําเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้าหรื อการตังราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐานทีได้มาจากบุคคลทีสามทีสนับสนุนข้อสรุ ปเกียวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ น
ไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

-62.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ด เท่าที
จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย(ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ถ้าสิ นทรัพย์นนั
หรื อหนีสิ นนัน นอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีไม่ได้มาจากข้อมูลทีสังเกตได้(ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนีสิ นถูกจัดประเภทลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการ
โอนข้อมูล เพิมเติมเกียวกับข้อสมมติฐานทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.7 และข้อ 7

เงินลงทุนชัวคราว

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36

เครื องมือทางการเงิน

3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ซึ งบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) มีอาํ นาจควบคุม
ในบริ ษทั เหล่านัน หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันทีเป็ นสาระสําคัญแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ
บริ ษทั ย่อยเข้ามาจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีมีอาํ นาจควบคุม
3.2 งบการเงินรวมนีจัดทําขึน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริ ษทั พรี บิลท์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เท่านัน การใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินเพือวัตถุประสงค์อืน อาจมีขอ้ จํากัดด้านลักษณะ
ธุรกิจทีค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ต่าง ๆ ทีนํางบการเงินมาประกอบเป็ นงบการเงินรวม
3.3 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่และงบการเงินบริ ษทั ย่อย
ซึ งบริ ษทั พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน) เข้าถือหุน้ หรื อมีอาํ นาจควบคุมอย่างเป็ นสาระสําคัญในบริ ษทั ย่อยดังนี

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

-73. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม (ต่อ)
ชือบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน
แมททีเรี ยล จํากัด
- บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง จํากัด

ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ย่อย

ผลิต / ขายพืน
คอนกรี ตอัดแรง
ลงทุนใน
บริ ษทั อืน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขาย
บริ หารอาคารชุด

บริ ษทั ย่อย

- บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท
บริ ษทั ร่ วมของ
กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง จํากัด
- บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จํากัด

อัตราร้อยละของการถือหุน้
หรื อส่ วนได้เสี ย
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
99.99
99.99
100.00

0.00

40.00

0.00

0.00

99.99

บริ ษทั ย่อยของ
0.00
99.97
บมจ. บิลท์ แลนด์
บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึนเมือบริ ษทั ฯ เปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปร จากการเกียวข้องกับกิจการนันและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวน
เงินผลตอบแทนของบริ ษทั ฯ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการ
ควบคุมสิ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยความควบคุม
เมือบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนีสิ นของบริ ษทั ย่อยนันออกรวมถึงส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม และส่ วนประกอบอืนในส่ วนของเจ้าของทีเกียวข้องกับบริ ษทั ย่อยนัน กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึน
จากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมทียังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสู ญเสี ยการควบคุม
3.4 การขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด
(มหาชน) ซึ งรวมถึงบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) คือ บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จํากัด ราคาหุน้ ละ 3.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 899,999,994 บาท โดยทําบันทึกความเข้าใจในการซื อขายไว้ เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2560 และทีประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุน้ ดังกล่าว เมือวันที 27 เมษายน 2560 ซึ งผูซ้ ื อได้ชาํ ระราคาหุน้ โดย
ครบถ้วนในวันที 31 พฤษภาคม 2560 ซึ งเป็ นวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง ผลการดําเนินงานของส่ วนงานทียกเลิกคือ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และการบริ หารอาคารชุด จึงถูกแสดงแยกจากส่ วนของการดําเนินงานต่อเนืองตามทีปรากฎใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

-84. สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง โดยพิจารณาเมือผลงานการก่อสร้างตามสัญญาของบริ ษทั ฯ
สามารถประมาณได้อย่างน่าเชือถือ รายได้ตามสัญญารับรู ้เป็ นรายได้ตามอัตราส่ วนของงานทีทําเสร็ จ โดยอัตราส่ วน
ของงานทีทําเสร็ จประมาณโดยวิศวกร ซึ งเป็ นการพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพเปรี ยบเทียบกับต้นทุนการก่อ
สร้างทีเกิดขึนจริ งของงานทีทําเสร็ จ จนถึงวันทีตามงบแสดงฐานะการเงินเทียบกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง
ทังสิ น กรณี ทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทังสิ นของโครงการเกินกว่ามูลค่า

รายได้ตามสัญญา

กิจการจะรับรู ้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายได้ทีรับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่
ถึงกําหนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น "รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ" ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.1.2 ต้นทุนการก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.3 บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายเมือมีการส่ งมอบสิ นค้า และได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระ
สําคัญให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว
4.1.4 บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีดิน และอาคารชุดพักอาศัยเป็ นรายได้ทงจํ
ั านวน เมือบริ ษทั ย่อย
ได้โอนความเสี ยงและผลประโยชน์ทีมีนยั สําคัญในทรัพย์สินให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว
4.1.5 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รับรู ้รายได้จากการให้บริ การบริ หารอาคารชุด เป็ นรายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.6 บริ ษทั ย่อยคํานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมทีดินและอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พืนที และเกณฑ์ราคาขาย
4.1.7 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้อืนและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภท
ทีต้องจ่ายคืนเมือสิ นระยะเวลาทีกําหนด และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่อง ซึ งมีความเสี ยงต่อการเปลียนแปลงใน
มูลค่าน้อย
4.3 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ด้วยยอดสุ ทธิจากค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ และบันทึกค่าเผือ
หนีสงสัยจะสู ญโดยประมาณการจากจํานวนหนีทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ จํานวนค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ประมาณขึนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะทางการเงินปัจจุบนั ของลูกหนีคงค้าง ณ วันทีใน
งบแสดงฐานะการเงิน
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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4.4 ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรื อมูลค่าสุ ทธิทีคาดว่าจะได้รับ
แล้วแต่อย่างใดจะตํากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ทีดิน ค่าพัฒนาทีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับ
โครงการและดอกเบียเงินกูย้ มื ทีเกียวข้อง ซึ งจะหยุดบันทึกดอกเบียจ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุน เมืองานก่อสร้างแล้วเสร็ จหรื อ
โครงการหยุดพัฒนา
4.5 การบันทึกดอกเบียจ่ายจากการกูย้ มื เป็ นต้นทุนของทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย บันทึกดอกเบียจ่ายทีเกิดจากการกูย้ มื เพือใช้ในระหว่างการพัฒนาก่อสร้างเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนโครงการ
ทีเกียวข้อง และจะหยุดบันทึกเมือโครงการได้แล้วเสร็ จ พร้อมทีจะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรื อพร้อมทีจะขายหรื อหยุดชะงัก
ลง จนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนา/ก่อสร้างต่อไป
4.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน
4.7 เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวมทีเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ
บันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุน ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ จําหน่ายหลักทรัพย์เพียงบางส่ วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยทีใช้ในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุน
ของเงินลงทุนชนิดเดียวกัน คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
4.7.2 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือค้า และหลักทรัพย์เผือขาย จะใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ทีประกาศ
ณ วันทีรายงาน
4.7.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method)
หักด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่ วนการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
4.7.4 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึ งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัวไป และ
แสดงด้วยราคาทุนปรับยอดด้วยค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
4.8 ทีดินรอการพัฒนา
ทีดินรอการพัฒนา หมายถึง ทีดินทีถือไว้เพือพัฒนาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเผือ
การด้อยค่า(ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ค่าทีดินและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เพือให้ได้มาซึ งทีดิน รวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
ทีเกียวข้องทีเกิดขึนในระหว่างการพัฒนาและหยุดรวมต้นทุนกูย้ มื เมือหยุดการพัฒนา

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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4.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล จํากัด" ในการจัดทํางบการเงิน
รวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีระบุได้เพือการซื อเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คํานวณค่าเสื อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภท โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี
จํานวนปี
อาคารและสิ งปลูกสร้าง

20

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

5 - 20

ส่ วนปรับปรุ งทีดิน

5

เครื องใช้และเครื องตกแต่งสํานักงาน

3-5

เครื องจักรและอุปกรณ์

5

ห้องตัวอย่าง

5

ยานพาหนะ

5

โครงป้ ายโฆณา

5

อาคารชัวคราวและสิ นทรัพย์ประจําอืน ๆ

5

ในการจัดทํางบการเงินรวม สิ นทรัพย์ประจําทีมีการประเมินราคายุติธรรมเพิมของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล จํากัด" เพือใช้ในการซื อเงินลงทุน ได้คาํ นวณค่าเสื อมราคาใหม่สาํ หรับอาคารและอุปกรณ์โดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานทีเหลือ โดยประมาณของสิ นทรัพย์ นับจากวันทีบริ ษทั ฯ ซื อเงินลงทุนมาดังนี
จํานวนปี
อาคารและสิ งปลูกสร้าง

12 - 44

เครื องจักรและอุปกรณ์

2 - 14

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รวมต้นทุนทีประมาณในเบืองต้นสําหรับการรื อ การขนย้ายและการบูรณะสถานทีตังของ
สิ นทรัพย์ ซึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึงของราคาทุนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิดค่าเสื อมราคา
สําหรับส่ วนประกอบของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมือส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนันมี
ต้นทุนทีมีนยั สําคัญ เมือเทียบกับต้นทุนทังหมดของทรัพย์สินนัน และทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและ
วิธีการคิดค่าเสื อมราคาอย่างน้อยทีสุ ดทุกสิ นรอบบัญชี
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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4.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภททีดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสิ นทรัพย์
ทีไม่มีตวั ตนต่างๆ เมือมีขอ้ บ่งชีว่าสิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หากมีราคาตํากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์นนเกิ
ั ดการด้อยค่า

ซึ งจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมือมีขอ้ บ่งชีว่า
การด้อยค่านันไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป หรื อยังมีอยูแ่ ต่จะเป็ นไปตามทางทีลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อืน"
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใด
จะสู งกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซึ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น โปรแกรม

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

คอมพิวเตอร์ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตัดจ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ 3-10 ปี
4.12 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายแสดงด้วยจํานวนทีตํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย บริ ษทั ฯ จัดประเภทสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ทียกเลิก) เป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย หาก
มูลค่าตามบัญชีทีจะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นนต่
ั อไป ในกรณี เช่นนีสิ นทรัพย์ ต้องมี
ไว้เพือขายในทันทีในสภาพปัจจุบนั ซึ งขึนอยูก่ บั ข้อตกลงทีเป็ นปกติและถือปฏิบตั ิกนั ทัวไปสําหรับการขายสิ นทรัพย์เหล่า
นันและการขายต้องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมาก ผูบ้ ริ หารในระดับทีเหมาะสมต้องผูกมัดกับแผนการ
ขายสิ นทรัพย์ (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ทียกเลิก) และการขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเงือนไขในการรับรายการเป็ นรายการ
ขายทีเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันทีจัดประเภทสิ นทรัพย์
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับอาคารและอุปกรณ์ทีจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
4.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายจ่ายเกียวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.13.1 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลทีต้องจ่ายในแต่ละงวด เป็ นค่าใช้จ่ายทังหมดในงวดนัน
และคํานวณภาษีเงินได้ตามทีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
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4.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นที ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นนัน โดยใช้อตั ราภาษี
ทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รับรู ้หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราว

ทีต้องเสี ยภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุนทาง
ภาษีทียังไม่ได้ใช้ ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมด
ั
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที
เกิดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.14 กองทุนสํารองเลียงชีพและค่าใช้จ่ายพนักงาน
4.14.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมือเกิดรายการ
4.14.2 กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีได้
กําหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลียงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้า
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบสมทบจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายการนัน
4.14.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เกียวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บนั ทึกในงบการเงิน
ด้วยวิธีคิดลด แต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ซึงคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ภายใต้สมมติฐานที
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกําหนดขึนอย่างเหมาะสม
ผลกําไรหรื อขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน จะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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4.15 กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไรต่อหุน้ ทีแสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน ซึ งคํานวณโดยการหารยอดกําไรสุ ทธิ
สําหรับรอบระยะเวลารายงาน ด้วยจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
4.16 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตังข้อ
สมมติฐานบางประการ ซึ งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ งผลทีเกิดขึนจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินทีประมาณไว้
4.17 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะบันทึกประมาณการหนีสิ นเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิดภาระผูกพันใน
ปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมาน อันเป็ นผลสื บเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่า
จะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

เพือจ่ายชําระภาระผูกพัน

และจํานวนทีต้องจ่ายสามารถ

ประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ
หากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายทีจ่ายชําระไปตามประมาณการหนีสิ นทังหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้รายจ่ายทีได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนีสิ นทีเกียวข้อง
5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล จํากัด บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง และบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
มีรายการบัญชี ซึ งเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจระหว่างกัน และกับบุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้อง สิ นทรัพย์ หนีสิ น รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนหนึง เกิดรายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันดังกล่าว บริ ษทั ฯและบุคคลทีเกียวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้
และ/หรื อ มีผถู ้ ือหุน้ และ/กรรมการร่ วมกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินนี ตามเกณฑ์ทีได้พิจารณา
ร่ วมกันว่าเป็ นไปตามปกติในทางการค้าระหว่างบริ ษทั เช่นเดียวกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกับคู่คา้ อืน ๆ
กิจการทีเกียวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล จํากัด

บริ ษทั ย่อย

2. บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง จํากัด

บริ ษทั ย่อยตังแต่วนั ที 3 เมษายน 2560

3. บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จํากัด

บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง จํากัด

4. บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย จนถึงวันที 31 พฤษภาคม 2560

5. บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จํากัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และบุคคลทีเกียวข้องกันมีนโยบายการกําหนดราคาดังนี
บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคา

ลักษณะรายการค้า
รายได้รับเหมาก่อสร้าง

ราคาตามสัญญาซึ งเป็ นไปตามราคาตลาด

ดอกเบียรับ-เงินให้กยู้ มื กิจการทีเกียวข้องกัน อัตราดอกเบียร้อยละ 2.00 - 5.00 ต่อปี

บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จํากัด

ซื อ-ขายทรัพย์สิน

ราคาตามสภาพของทรัพย์สิน

ค่าเช่าสํานักงาน

ตามราคาตลาด

ค่าเช่าสํานักงาน

ตามราคาตลาด

ซื อ-ขายสิ นค้า

ตามราคาตลาด

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

ราคาปกติทีขายให้กบั ลูกค้าทัวไป

บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน
แมททีเรี ยล จํากัด
กรรมการบริ ษทั ฯ

รายการบัญชีทีเป็ นสาระสําคัญระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

0.00

0.00

0.00

127,962,884.21

0.00

0.00

0.00

17,753.77

0.00

0.00

0.00

39,273,276.73

0.00

0.00

17,419,848.83

24,708,501.08

0.00

0.00

0.00

2,361,082.00

0.00

280,003,619.61

0.00

280,003,619.61

ลูกหนีการค้า
บมจ. บิลท์ แลนด์
ลูกหนีอืน
บมจ. บิลท์ แลนด์
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
บมจ. บิลท์ แลนด์
เจ้าหนีการค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
บมจ. บิลท์ แลนด์
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้อง
บมจ. บิลท์ แลนด์

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ดอกเบียค้างรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

1,201,549.61

0.00

1,201,549.61

รายได้และรายจ่ายกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน ทีมีสาระสําคัญ สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
และ 2559 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

0.00

98,711,887.47

0.00

0.00

38,682,355.67

0.00

ญาติสนิทกรรมการบริ ษทั ฯ

0.00

4,503,217.00

0.00

0.00

กรรมการบริ ษทั ย่อย

0.00

4,421,812.02

0.00

0.00

0.00

8,925,029.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1,523,577.01

6,422,401.30

0.00

0.00

669,300.00

9,990,992.70

บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

197,434.76

296,152.14

บจ. บิลท์ ฮาร์ ท

0.00

0.00

19,607.48

29,411.22

รวม

0.00

0.00

217,042.24

325,563.36

0.00

0.00

29,832,518.88

18,141,803.90

ส่ วนลดจ่าย
บมจ. บิลท์ แลนด์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

ดอกเบียรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์
เงินปันผลรับ
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล
รายได้ค่าเช่าและบริ การสาธารณูปโภค

ซื อสิ นค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายได้และรายจ่ายกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน ทีมีสาระสําคัญ สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
และ 2559 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

0.00

270,355,164.24

0.00

0.00

38,682,355.67

0.00

กรรมการบริ ษทั ฯ

0.00

2,336,227.87

0.00

0.00

ญาติสนิทกรรมการบริ ษทั ฯ

0.00

4,503,217.00

0.00

0.00

กรรมการบริ ษทั ย่อย

0.00

4,421,812.02

0.00

0.00

0.00

11,261,256.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

4,398,580.57

12,844,802.59

0.00

299,999,998.00

0.00

0.00

0.00

669,300.00

9,990,992.79

บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

493,586.90

592,304.28

บจ. บิลท์ ฮาร์ ท

0.00

0.00

49,018.70

58,822.44

รวม

0.00

0.00

542,605.60

651,126.72

0.00

0.00

60,595,483.18

48,269,560.23

ส่ วนลดจ่าย
บมจ. บิลท์ แลนด์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

ขายทรัพย์สิน
บมจ. บิลท์ แลนด์
ดอกเบียรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์
เงินปันผลรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล
รายได้ค่าเช่าและบริ การสาธารณูปโภค

ซื อสิ นค้า
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการคําประกัน การชําระหนีวงเงิน
กูย้ มื ระยะสัน กูย้ มื ระยะยาว และหนังสื อคําประกัน ของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ทีจะต้องชําระแก่ธนาคารแห่งหนึง
วงเงินรวม 1,127.00 ล้านบาท
ณ วันที 8 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ยกเลิกภาระคําประกันการชําระหนีวงเงินสิ นเชือของบริ ษทั บิลท์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
แล้วทังจํานวน
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

215,000.00

215,000.00

0.00

0.00

เช็คถึงกําหนดชําระ

35,384,197.05

25,406,606.76

35,384,197.05

25,406,606.76

เงินฝากกระแสรายวัน

20,998,101.35

35,987,684.64

20,938,590.61

30,010,490.03

เงินฝากออมทรัพย์

1,319,577,141.52

523,477,056.75

949,079,935.55

341,982,477.21

เงินฝากประจํา 3 เดือน
รวม

129,041,242.71
1,505,215,682.63

122,403,340.25
707,489,688.40

129,041,242.71
1,134,443,965.92

122,233,159.95
519,632,733.95

เงินสด

ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราดอกเบียร้อยละ 0.80 ถึง 1.50 ต่อปี
7. เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราว ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

เงินฝากประจํา 3 - 12 เดือน

256,742,669.48

243,523,504.16

256,742,669.48

243,523,504.16

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
รวม

539,024,463.62
795,767,133.10

704,104,307.76
947,627,811.92

539,024,463.62
795,767,133.10

704,104,307.76
947,627,811.92

ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํากับธนาคาร ระยะเวลา 4 เดือน ถึง
12 เดือน ในอัตราดอกเบียร้อยละ 0.90 ถึง 1.70 ต่อปี และร้อยละ 0.90 ถึง 2.25 ต่อปี ตามลําดับ
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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7. เงินลงทุนชัวคราว (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ทุนตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ทุนตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี
บวก ค่าเผือการปรับมูลค่า
รวม

536,816,083.27

256,742,669.48

697,671,612.90

704,104,307.76

2,208,380.35

0.00

6,432,694.86

0.00

539,024,463.62

256,742,669.48

704,104,307.76

704,104,307.76

8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

202,110,922.70

297,831,484.91

171,849,861.37

385,219,441.21

อายุระหว่าง 1 - 3 เดือน

152,339,967.15

174,290,008.88

137,438,973.70

157,326,782.29

อายุระหว่าง 3 - 6 เดือน

2,589,576.26

4,649,726.11

0.00

746,488.24

อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน

86,860,761.28

900,805.64

86,572,763.64

587,915.03

อายุมากกว่า 12 เดือน

18,475,143.71

18,740,740.25

15,317,892.94

15,317,892.94

462,376,371.10

496,412,765.79

411,179,491.65

559,198,519.71

(หัก) ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ

(18,869,892.94)

(18,300,892.94)

(15,317,892.94)

(15,317,892.94)

รวมลูกหนีการค้า

443,506,478.16

478,111,872.85

395,861,598.71

543,880,626.77

ลูกหนีการค้าตามอายุหนีทีค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ

รวม

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

2,915,721.91

5,263,273.40

2,175,639.51

1,457,936.81

37,935,064.89

67,207,883.85

36,671,509.25

25,496,083.74

ดอกเบียค้างรับ

3,690,417.45

2,836,804.77

3,679,083.15

4,026,147.97

ภาษีซือตังพัก

9,779,484.94

19,802,653.07

9,544,816.14

19,319,015.67

54,320,689.19

95,110,615.09

52,071,048.05

50,299,184.19

497,827,167.35

573,222,487.94

447,932,646.76

594,179,810.96

ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวม
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
9. เงินให้กยู้ มื แก่กิจการทีเกียวข้องกัน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยออกตัวสัญญาใช้เงิน
ครบกําหนดเมือทวงถาม อัตราดอกเบียร้อยละ 3.20 - 5.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน
10. เงินให้กยู้ มื ระยะสัน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ มื แก่ บริ ษทั 2 แห่ง โดยออกตัวสัญญาใช้เงินครบกําหนดเมือทวงถาม อัตราดอกเบีย
ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน และตัวสัญญาใช้เงินอาวัล ครบกําหนดวันที 31 กรกฏาคม 2560 อัตราดอกเบียรัอยละ
4.00 ต่อปี
11. รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ
รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
มูลค่างานตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

3,535,361,555.51

4,826,060,781.68

3,535,361,555.51

4,826,060,781.68

1,238,822,200.37

1,863,417,429.31

1,238,822,200.37

1,863,417,429.31

การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานทีทําเสร็ จ
(หัก) มูลค่างานก่อสร้างทีเรี ยกเก็บ
รวม

(1,137,915,031.29) (1,672,425,958.86) (1,137,915,031.29) (1,672,425,958.86)
100,907,169.08

190,991,470.45

100,907,169.08

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

190,991,470.45

- 20 12. ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

สิ นค้าสําเร็ จรู ป - อาคารชุด

0.00

680,048,096.87

0.00

0.00

ทีดิน

0.00

357,440,378.38

0.00

0.00

งานระหว่างก่อสร้าง

0.00

210,354,804.19

0.00

0.00

ต้นทุนการกูย้ มื
รวม

0.00
0.00

7,632,120.03
1,255,475,399.47

0.00
0.00

0.00
0.00

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีโครงการทีอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ จํานวน
8 โครงการ
ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างโครงการของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ได้นาํ ไปจดจํานองเป็ นหลักทรัพย์
คําประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคาร ตามหมายเหตุ 25
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย ได้มีการบันทึกดอกเบียเข้าเป็ นต้นทุน
โครงการจํานวน 13.48 ล้านบาท
13. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

สิ นค้าสําเร็ จรู ป

38,649,237.58

15,521,295.62

0.00

0.00

วัตถุดิบ

17,406,148.97

8,722,426.31

0.00

0.00

วัสดุก่อสร้าง

64,937,303.04

49,356,770.49

64,937,303.04

49,356,770.49

13,235,149.33
134,227,838.92

11,538,298.44
85,138,790.86

0.00
64,937,303.04

0.00
49,356,770.49

วัสดุสินเปลือง
รวม

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 21 14. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
สัดส่ วนการลงทุน
(ร้อยละ)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
ชือกิจการ
บริ ษทั พี แอนด์ พี

ประเภทกิจการ

2560

2559

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย

เงินปันผล

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2560

2559

สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน

2559

2560

พัฒนาอสัง-

แอสเซท กรุ๊ ป จํากัด หาริ มทรัพย์
เพือขาย

40.00
รวม

0.00

389,901.44
389,901.44

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 1 แห่ง จํานวน 10,098.56 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.003 ของกําไรสุ ทธิ
15. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
สัดส่ วนการลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
ชือกิจการ

ประเภทกิจการ

บริ ษทั พีซีเอ็ม

ผลิต / ขาย

คอนสตรัคชัน
แมททีเรี ยล จํากัด

อัดแรง
ลงทุนใน

โฮลดิง จํากัด

บริ ษทั อืน

บริ ษทั บิลท์ แลนด์

พัฒนาอสัง-

จํากัด (มหาชน)

หาริ มทรัพย์
เพือขาย

จํากัด

2559

31 ธันวาคม

2560

2559

สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน

2559

2560

พืนคอนกรี ต

บริ ษทั พรี บิลท์

บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ท

2560

30 มิถุนายน

99.99

99.99

286,554,648.75

286,554,648.75

669,299.52

9,990,992.79

100.00

0.00

299,999,985.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.99

0.00

299,999,800.00

0.00

0.00

0.00
รวม

99.97

0.00
586,554,633.75

0.00
586,554,448.75

0.00
669,299.52

0.00
9,990,992.79

บริ หาร
อาคารชุด

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)
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15. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง จํากัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทังจํานวน
ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ซึงรวมถึง บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ท จํากัด
ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ในราคา 900.00 ล้านบาท ซึงได้รับชําระมูลค่าหุน้ ดังกล่าวทังหมดแล้ว
โดยบริ ษทั ฯ ได้รับรู้กาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 600.00 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจํานวน
288.63 ล้านบาท ในงบกาเรเงินรวม ทังนีบริ ษทั ฯ และผูซ้ ือได้มีขอ้ ตกลงตามบันทึกฉบับลงวันที 11 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระสําคัญ
โดยสรุ ปว่าบริ ษทั ฯ จะโอนหุน้ ทีซือขายกันดังกล่าวให้กบั ผูซ้ ือ เมือบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้ชาํ ระหนีเงินกูย้ มื 380
ล้านบาท (หมายเหตุ 10 ) ชําระหนีการค้างานก่อสร้างทังหมด และปลดหนีตามภาระคําประกันต่อธนาคาร
16. เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
รายการ

30 มิถุนายน 2560

อัตราดอกเบีย

อายุ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2559

พันธบัตรรัฐบาล
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล จํากัด

1,100,000.00

1,100,000.00 4.00-5.50% 5 - 10 ปี คําประกันการ
ใช้กระแสไฟฟ้ า

รวม

1,100,000.00

1,100,000.00

ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล จํากัด บริ ษทั ย่อย มีพนั ธบัตรรัฐบาล
3 ฉบับ ครบกําหนดไถ่ถอนวันที 3 กันยายน 2561 วันที 3 ธันวาคม 2562 และวันที 13 มีนาคม 2566

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 23 17. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2559

เพิมขึน

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

เพิมขึน

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

(หน่วย : บาท)
30 มิถุนายน 2560

ราคาทุน:ทีดินและส่ วนปรับปรุ งทีดิน

195,151,050.77

0.00

0.00

0.00

195,151,050.77

0.00

0.00

0.00

195,151,050.77

อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร

102,683,641.27
5,806,103.32

0.00
0.00

(22,200.00)
0.00

151,815.18
0.00

102,813,256.45
5,806,103.32

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
(570,118.90)

102,813,256.45
5,235,984.42

เครื องใช้สาํ นักงาน
เครื องจักรและอุปกรณ์

27,088,144.57
292,756,816.36

4,974,197.70
9,580,981.24

(1,950,664.23)
(8,844,769.99)

0.00
1,023,860.51

30,111,678.04
294,516,888.12

1,392,255.88
5,729,177.10

(463,969.66)
(2,007,405.94)

(2,577,455.07)
77,808.93

28,462,509.19
298,316,468.21

เครื องตกแต่งสํานักงาน
ห้องตัวอย่าง
ยานพาหนะ

20,325,081.19
797,469.83
39,608,694.26

2,111,241.46
971,273.24
3,460,000.00

(2,263,063.45)
(437,348.37)
(144,270.60)

0.00
411,895.00
0.00

20,173,259.20
1,743,289.70
42,924,423.66

887,086.78
0.00
2,700.00

(155,982.42)
(104,068.00)
(144,270.60)

(2,400,069.95)
(1,639,221.70)
(6,609,000.00)

18,504,293.61
0.00
36,173,853.06

โครงป้ ายโฆษณา
อาคารชัวคราวและสิ นทรัพย์ประจําอืน ๆ
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง

0.00
22,811,389.82
1,386,605.54

1,241,200.00
640,200.00
3,090,616.48

0.00
(904,018.44)
0.00

1,861,800.00
285,716.74
(4,298,851.07)

3,103,000.00
22,833,288.12
178,370.95

0.00
41,779.00
533,556.70

0.00
(143,500.00)
0.00

(3,103,000.00)
0.00
(550,712.65)

0.00
22,731,567.12
161,215.00

708,414,996.93

26,069,710.12

(14,566,335.08)

(563,763.64)

719,354,608.33

8,586,555.46

(3,019,196.62)

(17,371,769.34)

707,550,197.83

8,328,747.03

829,748.58

0.00

0.00

9,158,495.61

383,509.54

0.00

0.00

9,542,005.15

อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร
เครื องใช้สาํ นักงาน

51,366,900.06
815,417.20
19,591,982.30

4,727,995.70
359,697.51
4,177,611.33

(13,184.67)
0.00
(1,717,975.62)

0.00
0.00
0.00

56,081,711.09
1,175,114.71
22,051,618.01

2,227,336.18
168,998.74
1,961,693.13

0.00
0.00
(380,623.64)

0.00
(192,418.41)
(1,736,887.71)

58,309,047.27
1,151,695.04
21,895,799.79

เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งสํานักงาน
ห้องตัวอย่าง

202,357,022.81
12,464,569.26
315,511.48

29,995,750.51
3,036,801.18
366,902.07

(5,907,215.30)
(1,668,764.75)
(249,768.05)

38,710.55
0.00
0.00

226,484,268.57
13,832,605.69
432,645.50

13,461,171.15
1,316,142.02
130,474.42

(1,406,684.17)
(123,822.03)
(46,599.57)

(172,124.22)
(1,162,902.79)
(516,520.35)

238,366,631.33
13,862,022.89
0.00

30,318,231.55

3,633,201.40

(144,269.60)

0.00

33,807,163.35

1,690,127.88

(144,269.60)

(4,372,953.19)

30,980,068.44

0.00
20,140,034.73
345,698,416.42
362,716,580.51

161,084.64
942,661.40
48,231,454.32

0.00
(662,678.90)
(10,363,856.89)

0.00
0.00
38,710.55

161,084.64
20,420,017.23
383,604,724.40
335,749,883.93

256,741.30
404,496.26
22,000,690.62

0.00
(134,319.92)
(2,236,318.93)

(417,825.94)
0.00
(8,571,632.61)

0.00
20,690,193.57
394,797,463.48
312,752,734.35

รวม
ค่าเสื อมราคาสะสม:ส่ วนปรับปรุ ง - ทีดิน

ยานพาหนะ
โครงป้ ายโฆษณา
อาคารชัวคราวและสิ นทรัพย์ประจําอืน ๆ
รวม
มูลค่าสุ ทธิ

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

(

)

- 24 17. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2559
ราคาทุน:ทีดิน
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร
เครื องใช้สาํ นักงาน
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารชัวคราว
ทรัพย์สินรอการติดตัง
รวม
ค่าเสื อมราคาสะสม:อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร
เครื องใช้สาํ นักงาน
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารชัวคราว
รวม
มูลค่าสุ ทธิ

เพิมขึน

(หน่วย : บาท)
ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

เพิมขึน

ลดลง

30 มิถุนายน 2560

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
0.00
222,358,799.10

0.00
0.00
0.00
4,333,858.99
8,013,333.37
1,458,130.04
3,250,000.00
630,000.00
0.00
17,685,322.40

0.00
0.00
0.00
(1,900,710.03)
(8,609,039.91)
(982,479.33)
(6,399,000.00)
(895,818.44)
0.00
(18,787,047.71)

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
27,644,539.97
111,860,529.85
17,692,818.83
23,597,460.52
12,223,978.28
0.00
221,257,073.79

0.00
0.00
0.00
1,267,493.88
3,921,908.07
871,571.78
0.00
0.00
46,990.00
6,107,963.73

0.00
0.00
0.00
(449,524.66)
(2,007,405.94)
(60,097.00)
0.00
(143,500.00)
0.00
(2,660,527.60)

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
28,462,509.19
113,775,031.98
18,504,293.61
23,597,460.52
12,080,478.28
46,990.00
224,704,509.92

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

618,425.47
245,674.15
3,762,925.93
16,951,178.59
2,476,185.26
1,101,276.38
528,855.44
25,684,521.22

0.00
0.00
(1,671,850.62)
(5,738,668.47)
(927,738.08)
(3,466,539.64)
(655,227.15)
(12,460,023.96)

6,799,623.03
1,029,867.62
20,485,360.15
84,434,216.95
12,767,951.44
20,716,779.72
11,147,588.19
157,381,387.10
63,875,686.69

306,671.27
121,827.42
1,776,622.28
8,054,962.95
1,150,259.05
451,200.50
224,941.18
12,086,484.65

0.00
0.00
(366,182.64)
(1,406,684.17)
(56,187.60)
0.00
(134,319.92)
(1,963,374.33)

7,106,294.30
1,151,695.04
21,895,799.79
91,082,495.73
13,862,022.89
21,167,980.22
11,238,209.45
167,504,497.42
57,200,012.50

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

(

)

- 25 18. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจําธนาคาร 7 แห่ ง ใช้เป็ นหลักประกัน
ให้ธนาคารออกหนังสื อคําประกัน คําประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตามหมายเหตุ 22 และ 36.1
19. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าโปรแกรม
ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน :
ณ วันที 1 มกราคม 2559
22,987,651.67
16,317,589.37
ซือเพิม
2,944,654.41
592,940.00
จําหน่าย
(4,000,910.53)
(3,922,910.53)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
21,931,395.55
12,987,618.84
ซือเพิม
79,500.00
65,000.00
โอนออก
(1,465,142.30)
0.00
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
20,545,753.25
13,052,618.84
ค่าตัดจําหน่ายสะสม :
ณ วันที 1 มกราคม 2559
(15,917,176.34)
(11,247,392.72)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
(1,983,919.26)
(1,665,389.29)
จําหน่าย
3,999,745.52
3,921,749.52
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(13,901,350.08)
(8,991,032.49)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(929,851.22)
(671,489.60)
โอนออก
779,941.66
0.00
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
(14,051,259.64)
(9,662,522.09)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
8,030,045.47
3,996,586.35
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
6,494,493.61
3,390,096.75
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2559
966,822.32
839,082.37
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
929,851.22
671,489.60

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

- 26 20. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และ วันที 31 ธันวาคม 2559 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

3,851,167.61

3,737,367.61

3,063,578.59

3,063,578.59

0.00

1,540,097.03

0.00

0.00

ค่าเผือการขอคืนเงินประกันผลงาน

1,252,623.88

1,252,623.88

1,252,623.88

1,252,623.88

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

8,865,346.33

9,303,615.51

5,980,922.50

5,540,206.20

ประมาณการหนีสิ น

75,103,052.86

83,385,091.53

75,103,052.86

78,985,371.34

อืนๆ

18,256.48
89,090,447.16

1,064,119.63
100,282,915.19

0.00
85,400,177.83

244,615.20
89,086,395.21

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
งานระหว่างก่อสร้าง

รวม
21. สิ นทรัพย์รอการขาย

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 ได้เกิดเหตุการณ์นาท่
ํ วมโครงการอาคารชุดแห่งหนึงของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย ซึ งได้มีการโอนขายห้องชุดไปแล้วบางส่ วน เหตุการณ์นนทํ
ั าให้รถยนต์ของลูกบ้านในโครงการซึ งจอดอยูช่ นใต้
ั ดิน
ถูกนําท่วมทังหมดเกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและสภาพจิตใจของเจ้าของ บริ ษทั ย่อย จึงตัดสิ นใจจ่ายเงินซื อรถยนต์ทีเสี ยหาย
นันเพือเป็ นการเยียวยาและรักษาภาพลักษณ์ของโครงการ โดยราคาทีซื อเป็ นราคาทีต่อรองกับเจ้าของรถยนต์แต่ละราย บริ ษทั ย่อย
บันทึกรถยนต์ทีซื อมานีเป็ นสิ นทรัพย์รอการขาย โดยแสดงในงบการเงินด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํากว่า มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับคือราคาทีคาดว่าจะขายได้ หักประมาณการค่าซ่อมแซมเพือให้ขายได้
สิ นทรัพย์รอการขาย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์รอการขาย - มูลค่าจ่ายซื อ

0.00

11,894,065.63

ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

0.00
0.00

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

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 27 22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 6 แห่ง วงเงินรวม
125 ล้านบาท ซึ งคําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 18
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล จํากัด บริ ษทั ย่อย
มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 3 แห่ง วงเงินรวม 60 ล้านบาท ซึ งคําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 18
ของบริ ษทั ฯ
23. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เจ้าหนีการค้า
394,383,547.22
389,667,143.26
368,751,200.88
357,349,081.43
เจ้าหนีอืน
ต้นทุนค่าก่อสร้างทียังไม่เรี ยกชําระ
132,392,212.64
228,756,250.14
146,000,566.04
222,979,968.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
451,432,067.37
529,508,892.04
444,006,655.68
465,903,179.99
ดอกเบียค้างจ่าย
0.00
23,897.21
0.00
0.00
อืน ๆ
51,265,110.53
31,539,721.85
15,420,712.29
15,697,681.60
รวมเจ้าหนีอืน
635,089,390.54
789,828,761.24
605,427,934.01
704,580,830.43
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
1,029,472,937.76 1,179,495,904.50
974,179,134.89 1,061,929,911.86
24. เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
มูลค่างานตามสัญญา
7,709,451,203.34 6,751,254,486.64 7,709,451,203.34 6,751,254,486.64
มูลค่างานก่อสร้างทีเรี ยกเก็บ
4,652,286,105.32 3,247,315,655.92 4,652,286,105.32 3,247,315,655.92
(หัก) การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานทีทําเสร็ จ
(4,152,020,846.68) (2,833,061,963.72) (4,152,020,846.68) (2,833,061,963.72)
ค่าก่อสร้างเรี ยกเก็บล่วงหน้าเกินกว่างาน
500,265,258.64
414,253,692.20
500,265,258.64
414,253,692.20
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้าง
445,998,724.12
755,884,566.29
445,998,724.12
755,884,566.29
รวม
946,263,982.76 1,170,138,258.49
946,263,982.76 1,170,138,258.49
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 28 25. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีวงเงินสิ นเชือกับธนาคารพาณิ ชย์ 1 แห่ ง มีรายละเอียด
ดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ร้อยละต่อปี )

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

กูย้ ืมระยะยาวที 1

0.00

137.00

MLR-1.5

0.00

28.71

กูย้ ืมระยะยาวที 2

0.00

477.00

MLR-1.5

0.00

57.00

กูย้ ืมระยะยาวที 3

0.00

443.00

MLR-1.5

0.00

125.67

0.00

70.00

1 - 1.5

0.00

0.00

0.00

1,127.00

0.00

211.38

หนังสื อคําประกัน

เงินกูย้ ืมระยะยาวทุกวง และหนังสื อคําประกัน คําประกันโดย ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างโครงการ ตามหมายเหตุ 12 และ
คําประกันโดยบริ ษทั ฯ มีเงือนไขการชําระต่างกันในแต่ละวงเงินภายใน 1.5 – 5 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก โดยผ่อนชําระคืน
เงินต้นจากการปลอดจํานอง ในสัดส่ วนไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของสัญญาจะซื อจะขาย ขึนอยูก่ บั สัญญาของวงเงินกูย้ ืมแต่ละวง โดย
ห้องชุดราคาโอนไม่ตากว่
ํ า 40,400 -57,000 บาทต่อตารางเมตร ทาวน์เฮ้าส์ราคาโอนไม่ตากว่
ํ า 85,200 บาทต่อตารางวา และ
บ้านแฝดราคาโอนไม่ตากว่
ํ า 70,600 บาทต่อตารางวา
26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันเกียวกันผลประโยชน์ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน และผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ มีความเสี ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี ยงของ
ช่วงชีวิต ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย และความเสี ยงตลาด(เงินทุน)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2560
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน

44,326,731.64

31 ธันวาคม 2559
48,904,360.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560
29,904,612.50

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

31 ธันวาคม 2559
27,701,031.00

- 29 26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันต้นงวด / ปี
48,904,360.00
41,314,698.02
27,701,031.00
26,726,637.00
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบีย
3,377,079.39
7,586,844.00
2,203,581.50
4,576,524.00
ภาระผูกพันจากการโอนพนักงาน
0.00
0.00
0.00
(2,361,082.00)
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
0.00
3,413,229.98
0.00
(726,648.00)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(1,353,669.00)
(3,410,412.00)
0.00
(514,400.00)
ยกเลิกส่ วนงาน
(6,601,038.75)
0.00
0.00
0.00
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันสิ นงวด / ปี
44,326,731.64
48,904,360.00
29,904,612.50
27,701,031.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของค่าใช้จ่ายบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ด
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั นี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
1,489,484.49
1,594,514.33
931,176.00
980,053.50
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
310,942.70
301,015.41
170,614.75
164,077.50
รวม
1,800,427.19
1,895,529.74
1,101,790.75
1,144,131.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของค่าใช้จ่ายบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ด
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั นี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
2,782,583.04
3,185,447.97
1,862,352.00
1,960,107.00
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
594,496.35
600,886.49
341,229.50
328,155.00
รวม
3,377,079.39
3,786,334.46
2,203,581.50
2,288,262.00
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

- 30 26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เกิดขึนจาก
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

สมมติฐานทางการเงิน

0.00

4,144,877.00

0.00

2,569,198.00

สมมติฐานประชากร

0.00

(3,900,351.00)

0.00

(2,824,513.00)

การปรับปรุ งจากประสบการณ์

0.00

3,168,703.98

0.00

(471,333.00)

0.00

3,413,229.98

0.00

(726,648.00)

รวม

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีรายงาน
( ร้อยละ )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด

2.80

2.80

อัตราเงินเฟ้ อ

3.00

3.00

สําหรับช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี

7.50

7.50

สําหรับช่วงอายุไม่เกิน 30-40 ปี

6.50

6.50

สําหรับอายุ 40 ปี ขึนไป

3.00

5.50

อัตราการขึนเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายวัน

3.00

N/A

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน

0 - 25

0 - 25

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน

0 - 45

N/A

อัตราการขึนเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายเดือน

ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไป
ั และจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551 ("TMO08")

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 31 26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีอาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันทีรายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆคงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด
- เพิมขึน(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
(3,584,389.00)
(3,627,252.00)
(2,488,492.00)
(2,317,313.00)
- ลดลง(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
4,050,225.00
4,121,701.00
2,839,016.00
2,659,125.00
การเพิมขึนของเงินเดือน
- เพิมขึน(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
4,836,480.00
4,449,315.00
3,312,841.00
2,846,843.00
- ลดลง(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
(4,317,830.00)
(3,980,490.00)
(2,927,765.00)
(2,523,158.00)
อัตราการหมุนของพนักงาน
- เพิมขึน(เปลียนแปลงร้อยละ 20)
(5,325,476.00)
(4,870,181.00)
(3,909,447.00)
(3,340,419.00)
- ลดลง(เปลียนแปลงร้อยละ 20)
6,691,949.00
6,134,032.00
4,992,724.00
4,251,648.00
27. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซึ งกําหนดให้มีการจัดสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
หักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็ นทุนสํารองจนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี ไม่อาจ
นําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
28. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2560 เมือวันที 17 มกราคม 2560 มีมติ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับปี 2559 ในอัตรา หุ ้นละ 1.00 บาท ต่อหุ ้น โดยจ่ายเป็ นเงินสดในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ ้น
โดยได้จ่ายเมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2560
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 เมือวันที 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่าย
เงินปันผล โดยจัดสรรจากผลการดําเนิ นงานสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายเป็ นเงินสด
ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ ้น โดยได้จ่ายเมือวันที 26 พฤษภาคม 2560
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 เมือวันที 27 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิให้จ่าย
เงินปันผล โดยจัดสรรจากผลการดําเนิ นงานสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายเป็ นเงินสด
ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ ้น โดยได้จ่ายเมือวันที 26 พฤษภาคม 2559
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

(

)
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29. รายได้อืน
รายได้อืนสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
ดอกเบียรับ
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์

รวม

2560

2559

4,347,769.39

2,485,828.57

5,428,425.65

8,767,767.07

1,118.51

8,571.01

1,118.51

3,372.35

2,135,019.34

1,322,650.13

2,135,019.34

1,322,650.13

0.00

0.00

669,299.52

9,990,992.79

1,047,769.29

4,071,445.45

1,044,027.34

3,235,395.04

7,531,676.53

7,888,495.16

9,277,890.36

23,320,177.38

เงินปันผลรับ
อืน ๆ

2559

รายได้อืนสําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560
ดอกเบียรับ
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
เงินปันผลรับ
อืน ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

6,523,473.37

5,333,393.27

10,437,050.24

17,989,767.32

65,863.92

50,627.01

5,117.26

70,911.99

4,920,155.86

7,536,958.22

4,920,155.86

7,536,958.22

0.00

0.00

669,299.52

9,990,992.79

1,603,245.17

6,551,914.69

1,686,641.09

5,797,989.94

13,112,738.32

19,472,893.19

17,718,263.97

41,386,620.26

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

2559

)

- 33 30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายทีสําคัญสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็จรู ป
และงานระหว่างทํา

(27,791,952.16)

(3,303,492.50)

0.00

0.00

28,987,762.22

19,276,123.61

0.00

0.00

611,946,132.09

385,243,603.05

611,946,132.09

385,243,603.05

วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป

50,761,532.22

42,680,717.10

0.00

0.00

ค่าเช่าเครื องมืออุปกรณ์

29,226,768.43

18,150,467.72

29,226,768.43

18,150,467.72

215,144,527.83

199,370,907.07

180,383,420.10

167,606,808.15

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

11,915,367.90

8,342,681.40

4,098,318.00

3,524,757.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,327,230.00

2,607,740.00

2,723,230.00

2,185,340.00

ค่าเสื อมราคา

11,561,257.71

11,933,464.06

6,014,924.48

6,335,571.40

ค่าตัดจําหน่าย

489,141.54

486,357.00

334,199.44

426,210.35

สิ นค้าซื อมาเพือขาย
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาช่วง

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 34 30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายทีสําคัญสําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็จรู ป
และงานระหว่างทํา

(23,127,941.96)

(7,738,939.27)

0.00

0.00

58,441,339.81

50,331,514.19

0.00

0.00

1,136,368,095.34

838,059,316.39

1,136,368,095.34

838,059,316.39

วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป

91,415,375.65

79,378,406.68

0.00

0.00

ค่าเช่าเครื องมืออุปกรณ์

53,501,454.30

37,412,001.16

53,501,454.30

37,412,001.16

425,331,647.74

413,726,880.23

369,708,337.38

354,595,904.71

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

18,398,215.80

16,869,862.80

8,196,636.00

7,049,514.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,770,780.00

3,424,490.00

3,166,780.00

2,558,240.00

ค่าเสื อมราคา

22,000,690.62

24,359,736.78

12,086,484.65

13,016,019.59

ค่าตัดจําหน่าย

929,851.22

966,822.32

671,489.60

839,082.37

สิ นค้าซื อมาเพือขาย
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาช่วง

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

31. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
ข้อมูลเกียวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างทีมีอยู่ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

12,863,316,837.32

13,242,997,785.35 12,863,316,837.32 14,085,462,685.83

ต้นทุนการก่อสร้างทีเกิดขึนปรับปรุ งด้วย
กําไรหรื อขาดทุนทีรับรู ้จนถึงปัจจุบนั
จํานวนเงินทังสิ นทีกิจการมีสิทธิ เรี ยกร้อง
จากผูจ้ า้ งสําหรับงานก่อสร้างซึ งเป็ น
สิ นทรัพย์

1,005,365,972.94

1,044,246,239.64

1,005,365,972.94 1,211,482,400.59

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

(

)
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32. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพ ไทยมันคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ งจดทะเบียนแล้ว ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ภายใต้การจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จํากัด(มหาชน)
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนฯ ซึ งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 โดยมีเงือนไขตามอายุงานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงือนไข เมือสมาชิก
นัน ๆ ครบเกษียณ ตาย หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ
2559 ดังนี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

1,874,334.96

1,424,312.40

2560

2559

1,014,222.00

930,836.00

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ
2559 ดังนี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ

3,170,070.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2,898,665.98

2560
2,023,312.00

2559
1,887,859.00

33. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กบั กรรมการ ในฐานะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายเกียวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ตามนิ ยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ระดับบริ หารสี รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับผูบ้ ริ หารรายที 4 ทุกราย

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 36 34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอ เพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผล
การดําเนินงานของส่ วนงาน
34.1 บริ ษทั ฯ บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน แมททีเรี ยล จํากัด และบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง จํากัด บริ ษทั ย่อย ดําเนินธุรกิจบนส่ วนงานหลักคือการรับเหมาก่อสร้าง การขายพืนคอนกรี ตอัดแรง และการลงทุนในกิจการอืน ข้อมูลทางการเงิน
จําแนกตามส่ วนงาน สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี
( หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 3 เดือน
ส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง
2560

2559

ส่ วนงานขายพืนคอนกรี ต

ส่ วนงานลงทุนในกิจการอืน

2560

2560

2559

รายการตัดบัญชี

2559

2560

รวม
2559

2560

2559

รายได้จากการก่อสร้าง และขาย

948,906,447.17

742,557,010.85

96,169,907.37

92,142,247.01

0.00

0.00

(29,894,656.38)

(116,853,691.37)

1,015,181,698.16

717,845,566.49

ต้นทุนการก่อสร้าง และขาย

(827,962,213.64)

(580,195,094.36)

(84,426,258.52)

(78,770,026.29)

0.00

0.00

29,845,406.22

48,757,050.85

(882,543,065.94)

(610,208,069.80)

กําไรขันต้น

120,944,233.53

162,361,916.49

11,743,648.85

13,372,220.72

0.00

0.00

132,638,632.22

107,637,496.69

รายได้อืน

609,278,084.36

23,320,177.38

441,845.10

1,265,751.86

194,177.60

0.00

0.00

0.00

(1,879,372.39)

(1,950,143.13)

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(42,316,910.47)

(30,676,270.58)

(10,968,328.69)

(10,173,626.82)

(286,066.00)

0.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

(2,723,230.00)

(2,185,340.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(270,800.00)

(2,203,100.00)

(1,093.74)

(5,002,371.88)

0.00

0.00

0.00

(45,041,234.21)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

296,160,011.00

7,888,495.16

(1,879,372.39)

(1,950,143.13)

(53,256,923.34)

(40,549,645.19)

0.00

(2,723,230.00)

(2,185,340.00)

0.00

0.00

(270,800.00)

(2,203,100.00)

(2,014.71)

0.00

0.00

(1,093.74)

(5,004,386.59)

0.00

0.00

(10,098.56)

0.00

(10,098.56)

0.00

(37,863,982.46)

(13,118,501.08)

(14,328,884.66)

(296,164.56)

0.00

(58,141,518.03)

(51,892,614.91)

685,181,083.68

147,818,111.41

(933,007.13)

309,087.92

(101,986.96)

0.00

370,657,125.19

63,633,376.94

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้

(137,251,049.71)

(25,756,896.94)

235,842.61

(61,917.58)

18,256.48

0.00

(136,996,950.62)

(25,818,814.52)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

547,930,033.97

122,061,214.47

(697,164.52)

247,170.34

(83,730.48)

0.00

233,660,174.57

37,814,562.42

ค่าใช้จ่ายในการขาย

หนีสงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

(313,754,096.06)
314,381.82

(16,697,434.08)
300,252.21

- 37 34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
( หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 6 เดือน
ส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง

ส่ วนงานขายพืนคอนกรี ต

ส่ วนงานลงทุนในกิจการอืน

2560

2560

2559

รายการตัดบัญชี

2560

2559

2559

2560

รายได้จากการก่อสร้าง และขาย

1,842,717,447.49

1,615,949,291.48

196,161,182.20

188,372,666.71

0.00

0.00

(60,806,750.68)

ต้นทุนการก่อสร้าง และขาย

(1,547,576,276.59) (1,270,733,006.21)

(170,009,602.33)

(162,461,921.55)

0.00

0.00

60,686,615.23

กําไรขันต้น

295,141,170.90

345,216,285.27

26,151,579.87

25,910,745.16

0.00

0.00

รายได้อืน

617,718,457.97

41,386,620.26

741,576.84

1,557,687.95

194,177.60

0.00

0.00

0.00

(3,641,802.63)

(3,783,622.67)

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(89,938,076.49)

(74,013,488.68)

(22,135,771.96)

(20,588,323.12)

(286,066.00)

0.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

(3,166,780.00)

(2,558,240.00)

0.00

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย

หนีสงสัยจะสูญ

รวม
2559

2560

2559

(319,107,694.47)

1,978,071,879.01

1,485,214,263.72

205,641,195.90

(1,656,899,263.69) (1,227,553,731.86)
321,172,615.32

257,660,531.86

301,741,072.79

19,472,893.19

(3,641,802.63)

(3,783,622.67)

(111,734,761.31)

(94,001,546.67)

0.00

(3,166,780.00)

(2,558,240.00)

(316,913,139.62)
625,153.14

(23,471,415.02)
600,265.13

0.00

0.00

(569,000.00)

(2,203,100.00)

0.00

0.00

(569,000.00)

(2,203,100.00)

(1,093.74)

(9,978,700.85)

0.00

(4,748.19)

0.00

0.00

(1,093.74)

(9,983,449.04)

0.00

0.00

0.00

0.00

(10,098.56)

0.00

(10,098.56)

0.00

(93,105,950.23)

(86,550,429.53)

(26,346,574.59)

(26,579,793.98)

(296,164.56)

0.00

(119,123,536.24)

(112,529,958.38)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

819,753,678.64

300,052,476.00

546,582.12

888,639.13

(101,986.96)

0.00

503,790,151.87

164,603,466.67

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

(163,813,977.17)
655,939,701.47

(56,460,820.12)
243,591,655.88

(20,458.84)
526,123.28

(179,013.46)
709,625.67

18,256.48
(83,730.48)

0.00
0.00

(163,816,179.53)
339,973,972.34

(56,639,833.58)
107,963,633.09

ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย

34.2 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน เนืองจากบริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึงดําเนินธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดังนันจึงไม่ได้แสดงข้อมูล
จําแนกตามส่ วนงานในงบการเงินนี
34.3 ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่
สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 3 ราย และ 2 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 708.86 ล้านบาท และ 388.10 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงมาจากส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง
สําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 3 ราย และ 2 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,322.16 ล้านบาท และ 868.54 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงมาจากส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 38 35. ภาษีเงินได้
35.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 3 เดือน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้สาํ หรับงวด

136,789,283.33

25,713,408.83

136,914,876.20

25,312,518.00

207,667.29

105,405.69

336,173.51

444,378.94

136,996,950.62

25,818,814.52

137,251,049.71

25,756,896.94

160,397,240.66

60,185,178.48

160,127,759.79

59,582,141.13

3,418,938.87

(3,545,344.90)

3,686,217.38

(3,121,321.01)

163,816,179.53

56,639,833.58

163,813,977.17

56,460,820.12

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัวคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 6 เดือน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้สาํ หรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัวคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 39 35. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผล
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

0.00

682,223.40

0.00

(145,329.60)

35.2 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทีใช้ สําหรับงวด 3 เดือน
และ 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 3 เดือน
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
370,657,125.19

2559
63,633,376.94

2560
685,181,083.68

2559
147,818,111.41

20%

20%

20%

20%

74,131,425.04

12,726,675.39

137,036,216.74

29,563,622.28

62,657,858.29

12,986,733.44

(121,340.54)

(4,251,104.28)

207,667.29

105,405.69

336,173.51

444,378.94

62,865,525.58

13,092,139.13

214,832.97

(3,806,725.34)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

136,996,950.62

25,818,814.52

137,251,049.71

25,756,896.94

อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ งร้อยละ

37

41

20

17

อัตราภาษีเงินได้
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษี
และรายได้ทีได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัวคราวและ
การกลับรายการ
รวม

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 40 35. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 6 เดือน
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
503,790,151.87

2559
164,603,466.67

2560
819,753,678.64

2559
300,052,476.00

20%

20%

20%

20%

100,758,030.37

32,920,693.33

163,950,735.73

60,010,495.20

59,639,210.29

27,264,485.15

(3,822,975.94)

(428,354.07)

3,418,938.87

(3,545,344.90)

3,686,217.38

(3,121,321.01)

63,058,149.16

23,719,140.25

(136,758.56)

(3,549,675.08)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

163,816,179.53

56,639,833.58

163,813,977.17

56,460,820.12

อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ งร้อยละ

33

34

20

19

อัตราภาษีเงินได้
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษี
และรายได้ทีได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัวคราวและ
การกลับรายการ
รวม

36. ภาระผูกพันและหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึน
36.1 ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี สิ นทีอาจเกิดขึนจากการให้ธนาคารออกหนังสื อ
คําประกันให้กบั บริ ษทั อืน เพือคําประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาก่อสร้างและการจ่ายชําระหนี วงเงินรวม 4,508.41 ล้านบาท
และ 5,928.20 ล้านบาท ตามลําดับ ใช้ไปจํานวน 904.89 ล้านบาท และ 1,040.57 ล้านบาท ตามลําดับ ภาระหนี สิ นทีอาจจะ
เกิดขึน คําประกันโดยการจํานํา เงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 18
36.2 ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการออกเช็คเพือเป็ นประกันเงินรับ
ล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง การปฏิบตั ิตามสัญญาก่อสร้าง และเงินประกันผลงาน จํานวน 583.97 ล้านบาท
36.3 ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพัน ว่าจ้างกับผูร้ ับเหมาก่อสร้างโครงการ
ทีได้ทาํ สัญญาแล้ว จํานวนเงินประมาณ 641.95 ล้านบาท และมีภาระต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการ คงเหลือ 386.48
ล้านบาท
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 41 36. ภาระผูกพันและหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึน (ต่อ)
36.4 ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึนจากการคําประกันการซือสิ นค้า
จํานวนเงิน 58.20 ล้านบาท และ 35.38 ล้านบาทตามลําดับ ทุกประเภทให้กบั บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชันแมททีเรี ยล จํากัด
บริ ษทั ย่อย วงเงินรวม 110 ล้านบาท
36.5 เมือวันที 4 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ยนฟ้
ื องผูว้ า่ จ้างรายหนึ งฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง จํานวนทุนทรัพย์
61,356,795.83 บาท ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้และบริ ษทั ดังกล่าว ได้ปฏิเสธและยืนฟ้ องแย้งด้วย จํานวนทุนทรัพย์
67,628,075.00 บาท คดียงั อยูใ่ นขันตอนพิจารณาของศาลฎีกา
37. เครื องมือทางการเงิน
37.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทีสําคัญ วิธีการทีใช้ซึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้การวัดมูลค่า และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4
37.2 ความเสี ยงด้านสิ นเชือ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนื องกับลูกหนี ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี ที
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชําระเงิน ผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายทีจะบันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ให้เพียงพอกับโอกาสทีจะเกิดความสู ญเสี ยดังกล่าว
37.3 ความเสี ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา

เกิดจากการทีคู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึงก่อให้เกิดความ

เสี ยหายแก่กิจการ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีนโยบายในการป้ องกันความเสี ยงนี โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าเรี ยกเก็บ
เงินล่วงหน้าก่อนเริ มดําเนิ นงานและเรี ยกเก็บเงินตามผลงานทีทําเสร็ จ สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ ถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี ยงทีเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
37.4 ความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบีย เกิดจากการทีอัตราดอกเบียจะเปลียนไป ซึงก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบีย เนื องจากสัญญาบางส่ วน
จะกําหนดอัตราดอกเบียลอยตัว และแล้วแต่ผใู ้ ห้กแู้ ละผูก้ จู้ ะตกลงกัน ข้อมูลเกียวกับอัตราดอกเบียและเงือนไขการจ่ายชําระของ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 25
37.5 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนื องจากไม่มีรายการลูกหนี และเจ้าหนี
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)
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37.6 ราคายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี การค้า และ
เงินลงทุนชัวคราว หนี สิ นทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี การค้า ดอกเบียค้างจ่าย และ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี ผูบ้ ริ หารเชือว่าบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี ยงจากเครื องมือทางการเงินทีมีนยั สําคัญ
38. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื อง และการดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี สิ นต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนหนี สิ นต่อทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
1.05
1.48
1.07
1.68

39. การดําเนิ นงานทียกเลิก
รายการทีรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของการดําเนิ นงาน
ทียกเลิกแสดงได้ดงั นี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

165,300,452.34

725,777,585.10

0.00

0.00

รายได้จากการบริ การ

1,513,736.35

1,355,458.43

0.00

0.00

รายได้อืน

3,807,345.54

1,263,182.11

0.00

0.00

0.00

0.00

299,999,998.00

0.00

170,621,534.23

728,396,225.64

299,999,998.00

0.00

ส่ วนงานทียกเลิก
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

เงินปั นผลรับ
รวมรายได้

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

- 43 39. การดําเนิ นงานทียกเลิก (ต่อ)
งบการเงินรวม
2560
2559
ส่ วนงานทียกเลิก
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนิ นงานทียกเลิก

59,536,410.70
958,684.00
13,222,715.02
6,919,471.23
749,564.37
81,386,845.32
89,234,688.91
(14,239,077.10)
74,995,611.81

460,850,842.06
515,702.80
46,141,509.29
16,317,019.90
5,739,029.34
529,564,103.39
198,832,122.25
(31,951,216.74)
166,880,905.51

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
299,999,998.00
0.00
299,999,998.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไรจากการดําเนิ นงานทียกเลิก
0.243
0.541
0.972
0.000
รายการทีรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของการดําเนิ นงาน
ทียกเลิกแสดงได้ดงั นี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ส่ วนงานทียกเลิก
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
510,446,528.96 793,538,388.97
0.00
0.00
รายได้จากการบริ การ
3,434,984.00
2,651,937.40
0.00
0.00
รายได้อืน
4,453,953.89
1,590,254.99
0.00
0.00
เงินปั นผลรับ
0.00
0.00 299,999,998.00
0.00
รวมรายได้
518,335,466.85 797,780,581.36 299,999,998.00
0.00

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)
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( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

249,751,479.61

502,815,033.80

0.00

0.00

2,194,902.00

1,935,260.80

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย

34,926,526.34

60,958,082.90

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

16,848,021.43

25,098,024.53

0.00

0.00

910,099.71

6,788,630.01

0.00

0.00

รวมค่าใช้จ่าย

304,631,029.09

597,595,032.04

0.00

0.00

กําไรก่อนภาษีเงินได้

213,704,437.76

200,185,549.32

299,999,998.00

0.00

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนิ นงานทียกเลิก

(33,151,638.82)
180,552,798.94

(32,038,424.24)
168,147,125.08

0.00
299,999,998.00

0.00
0.00

0.585

0.545

0.972

0.000

ส่ วนงานทียกเลิก
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนบริ การ

ต้นทุนทางการเงิน

กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไรจากการดําเนิ นงานทียกเลิก

กระแสเงินสดสําหรับงวด 6 เดือน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของการดําเนิ นงานทียกเลิกแสดงได้ดงั นี
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน 245,406,388.65
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิมขึนสุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

112,574,014.26

0.00

0.00

(276,682.10)

(3,435,901.11)

299,999,998.00

0.00

(38,222,517.00)
206,907,189.55

124,894,271.75
234,032,384.90

0.00
299,999,998.00

0.00
0.00

40. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 15 สิ งหาคม 2560

(ลงชือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
(

)

