
 

 

 

 

 

 

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 



 

 

รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้ บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจ การ ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ  สาํหรับงวด   

สามเดือนและ เกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ  สาํหรับงวด เกา้เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ือง  

อ่ืน ๆ ของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั  พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีโดยถกูตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบังบการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงิน

ระหวา่งกาล  โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย  การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินรวมและ

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั 

(มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ สาํหรับงวด 

สามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 



บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30  กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30  กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

/สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) /สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 481,630,126.90 544,024,134.69 281,301,405.32 368,224,948.56

     เงินลงทุนชั�วคราว 6 1,169,617,633.82 1,040,636,166.70 1,169,617,633.82 1,040,636,166.70

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 449,009,188.75 456,244,228.05 383,662,155.66 594,362,553.19

     รายได้ที�ยังไม่ได้เรียกชําระ 8 184,527,235.22 60,044,128.33 184,527,235.22 61,897,017.76

     ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 9 1,373,408,695.69 1,752,754,371.44 0.00 0.00

     สินค้าคงเหลือ 10 106,818,738.70 75,838,933.28 62,457,695.07 41,114,748.13

     ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 475,927,245.68 469,342,910.32 513,468,307.90 486,103,235.83

     เงินมัดจํา 14,887,240.85 35,251,041.91 9,810,592.59 29,480,866.93

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,255,826,105.61 4,434,135,914.72 2,604,845,025.58 2,621,819,537.10

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 0.00 0.00 586,554,448.75 586,554,448.75

     เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 1,100,000.00 1,330,000.00 0.00 0.00

     เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 13 0.00 0.00 580,003,619.61 580,003,619.61

     ที�ดินรอการพัฒนา 169,255,800.00 0.00 0.00 0.00

     ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 345,992,757.59 362,716,580.51 67,817,851.61 78,201,909.26

     ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 4,164,253.87 76,268,407.36 0.00 72,291,472.02

     เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 15 211,084,059.42 268,337,272.51 211,084,059.42 268,168,437.05

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 6,021,588.18 7,070,475.33 4,153,709.55 5,070,196.65

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 97,168,967.32 97,962,091.16 83,441,558.70 83,899,364.88

     สินทรัพย์รอการขาย 18 4,421,669.31 0.00 0.00 0.00

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7,490,782.90 5,614,644.90 6,556,307.90 4,710,572.90

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 846,699,878.59 819,299,471.77 1,539,611,555.54 1,678,900,021.12

รวมสินทรัพย์ 5,102,525,984.20 5,253,435,386.49 4,144,456,581.12 4,300,719,558.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30  กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30  กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

/สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) /สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

               หุ้นสามัญ 308,676,462 หุ้น 

                  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00

          ทุนที�ออกและชําระแล้ว

               หุ้นสามัญ 308,676,462 หุ้น 

                  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - จากการ

             ลงทุนในบริษัทย่อย 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75

     กําไรสะสม

          จัดสรรแล้ว

               ทุนสํารองตามกฎหมาย 26 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20

          ยังไม่ได้จัดสรร 1,114,891,257.47 778,968,231.98 708,987,857.22 509,020,126.31

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,744,821,278.42 1,408,898,252.93 1,338,917,878.17 1,138,950,147.26

     ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 2,501.81 1,471.13 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,744,823,780.23 1,408,899,724.06 1,338,917,878.17 1,138,950,147.26

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,102,525,984.20 5,253,435,386.49 4,144,456,581.12 4,300,719,558.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30  กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30  กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

/สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) /สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี�สินหมุนเวียน

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 20 1,037,573,336.09 1,032,326,097.71 942,233,959.93 883,435,026.47

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 216,621,618.78 230,571,344.23 191,667,388.47 210,035,220.55

     เจ้าหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน

        ที�ถึงกําหนดภายใน 1 ปี 21 44,363.22 239,645.42 0.00 0.00

     รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื�อจะขาย 120,344,833.00 211,620,474.00 0.00 0.00

     เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 22 1,213,986,217.99 1,425,013,789.63 1,213,986,217.99 1,563,003,439.96

     ภาษีขายตั�งพัก 23,098,227.53 36,729,775.61 22,794,321.13 36,218,146.59

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 25,185,252.13 46,089,609.87 5,424,433.43 42,350,940.39

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,636,853,848.74 2,982,590,736.47 2,376,106,320.95 2,735,042,773.96

หนี�สินไม่หมุนเวียน

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 273,329,850.00 420,630,227.94 0.00 0.00

     หุ้นกู้ระยะยาว 24 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 47,518,505.23 41,314,698.02 27,071,300.00 26,726,637.00

     หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 0.00 0.00 2,361,082.00 0.00

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 720,848,355.23 861,944,925.96 429,432,382.00 426,726,637.00

รวมหนี�สิน 3,357,702,203.97 3,844,535,662.43 2,805,538,702.95 3,161,769,410.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

- 2 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

     รายได้จากการก่อสร้าง 808,082,740.53 876,688,969.47 857,733,666.34 953,025,511.87

     รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 555,153,766.73 20,490,656.19 0.00 0.00

     รายได้จากการขายสินค้า 83,429,669.43 89,657,511.41 0.00 0.00

     รายได้จากการบริการ 1,214,316.34 1,681,154.24 0.00 0.00

          รวมรายได้ 1,447,880,493.03 988,518,291.31 857,733,666.34 953,025,511.87

ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย

     ต้นทุนการก่อสร้าง (687,027,452.70) (749,867,584.35) (699,008,246.71) (829,941,545.59)

     ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (311,264,160.74) (13,512,311.04) 0.00 0.00

     ต้นทุนขายสินค้า (70,177,515.75) (71,003,816.01) 0.00 0.00

     ต้นทุนบริการ (928,061.77) (1,677,756.00) 0.00 0.00

          รวมต้นทุน (1,069,397,190.96) (836,061,467.40) (699,008,246.71) (829,941,545.59)

กําไรขั�นต้น 378,483,302.07 152,456,823.91 158,725,419.63 123,083,966.28

รายได้อื�น 

          อื�น ๆ 28 18,758,642.44 9,564,510.41 25,035,955.53 15,372,910.55

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 397,241,944.51 162,021,334.32 183,761,375.16 138,456,876.83

ค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายในการขาย (48,979,475.75) (3,989,822.46) 0.00 0.00

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (73,126,987.32) (62,793,324.23) (43,915,020.33) (46,948,365.22)

     หนี�สงสัยจะสูญ 0.00 147,568.64 0.00 0.00

     ต้นทุนทางการเงิน (6,590,401.78) (5,052,177.25) (5,041,189.44) (5,047,959.65)

          รวมค่าใช้จ่าย (128,696,864.85) (71,687,755.30) (48,956,209.77) (51,996,324.87)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



- 2 -

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 268,545,079.66 90,333,579.02 134,805,165.39 86,460,551.96

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 34.1 (51,662,536.87) (21,371,187.40) (24,672,177.76) (19,283,804.03)

กําไรสําหรับงวด 216,882,542.79 68,962,391.62 110,132,987.63 67,176,747.93

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 216,882,542.79 68,962,391.62 110,132,987.63 67,176,747.93

การแบ่งปันกําไร

     ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 216,882,121.15 68,962,295.23 110,132,987.63 67,176,747.93

     ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 421.64 96.39 0.00 0.00

216,882,542.79 68,962,391.62 110,132,987.63 67,176,747.93

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 216,882,121.15 68,962,295.23 110,132,987.63 67,176,747.93

     ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 421.64 96.39 0.00 0.00

216,882,542.79 68,962,391.62 110,132,987.63 67,176,747.93

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

     ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

กําไรสําหรับงวด 0.703 0.223 0.357 0.218

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 0.703 0.223 0.357 0.218

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 308,676,462 308,676,462 308,676,462 308,676,462

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

     รายได้จากการก่อสร้าง 2,153,676,867.77 2,726,838,595.55 2,473,682,957.82 2,882,371,814.41

     รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,348,692,155.70 46,357,910.40 0.00 0.00

     รายได้จากการขายสินค้า 223,049,805.91 275,686,272.08 0.00 0.00

     รายได้จากการบริการ 3,866,253.74 4,348,554.24 0.00 0.00

          รวมรายได้ 3,729,285,083.12 3,053,231,332.27 2,473,682,957.82 2,882,371,814.41

ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย

     ต้นทุนการก่อสร้าง (1,800,853,681.87) (2,395,305,965.05) (1,969,741,252.92) (2,550,728,010.40)

     ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (814,079,194.54) (32,390,040.73) 0.00 0.00

     ต้นทุนขายสินค้า (183,905,018.44) (210,398,038.15) 0.00 0.00

     ต้นทุนบริการ (2,863,322.57) (4,217,001.00) 0.00 0.00

          รวมต้นทุน (2,801,701,217.42) (2,642,311,044.93) (1,969,741,252.92) (2,550,728,010.40)

กําไรขั�นต้น 927,583,865.70 410,920,287.34 503,941,704.90 331,643,804.01

รายได้อื�น 

          อื�น ๆ 28 39,821,790.62 63,615,490.57 66,422,575.79 69,048,064.17

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 967,405,656.32 474,535,777.91 570,364,280.69 400,691,868.18

ค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายในการขาย (113,721,181.32) (22,579,640.61) 0.00 0.00

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (196,987,898.52) (194,558,763.79) (120,486,749.01) (142,315,100.98)

     หนี�สงสัยจะสูญ 0.00 (516,431.36) 0.00 0.00

     ต้นทุนทางการเงิน (23,362,480.83) (15,021,066.57) (15,019,890.29) (15,002,349.30)

          รวมค่าใช้จ่าย (334,071,560.67) (232,675,902.33) (135,506,639.30) (157,317,450.28)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 633,334,095.65 241,859,875.58 434,857,641.39 243,374,417.90

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 34.1 (140,340,794.69) (55,293,982.86) (81,132,997.88) (53,299,495.73)

กําไรสําหรับงวด 492,993,300.96 186,565,892.72 353,724,643.51 190,074,922.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



- 2 -

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น 

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทบัญชีใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

     ผลกําไร(ขาดทุน) จากการประมาณการ

       ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

       ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 (3,413,229.98) 0.00 726,648.00 0.00

     ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไร

       ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 34.1 682,223.40 0.00 (145,329.60) 0.00

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (2,731,006.58) 0.00 581,318.40 0.00

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 490,262,294.38 186,565,892.72 354,305,961.91 190,074,922.17

การแบ่งปันกําไร

     ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 492,992,256.45 186,565,769.20 353,724,643.51 190,074,922.17

     ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,044.51 123.52 0.00 0.00

492,993,300.96 186,565,892.72 353,724,643.51 190,074,922.17

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 490,261,256.49 186,565,769.20 354,305,961.91 190,074,922.17

     ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,037.89 123.52 0.00 0.00

490,262,294.38 186,565,892.72 354,305,961.91 190,074,922.17

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

     ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

กําไรสําหรับงวด 1.597 0.604 1.146 0.616

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1.588 0.604 1.148 0.616

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 308,676,462 308,676,462 308,676,462 308,676,462

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท  พรีบิลท์  จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ - จากการ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่

ลงทุนในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 661,107,117.56 1,291,037,138.51 1,088.01 1,291,038,226.52 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (185,205,877.20) (185,205,877.20) 0.00 (185,205,877.20)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 186,565,769.20 186,565,769.20 123.52 186,565,892.72 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2558 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 662,467,009.56 1,292,397,030.51 1,211.53 1,292,398,242.04 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 778,968,231.98 1,408,898,252.93 1,471.13 1,408,899,724.06 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (154,338,231.00) (154,338,231.00) (7.21) (154,338,238.21)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 490,261,256.49 490,261,256.49 1,037.89 490,262,294.38 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน  2559 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,114,891,257.47 1,744,821,278.42 2,501.81 1,744,823,780.23 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

กําไรสะสม



บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวด 9 เดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ - จากการ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ลงทุนในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 416,597,659.38 1,046,527,680.33 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (185,205,877.20) (185,205,877.20)

   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 190,074,922.17 190,074,922.17 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2558 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 421,466,704.35 1,051,396,725.30 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 509,020,126.31 1,138,950,147.26 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (154,338,231.00) (154,338,231.00)

   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 354,305,961.91 354,305,961.91 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2558 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 708,987,857.22 1,338,917,878.17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (    นายวิโรจน์    เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด   )

กําไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 633,334,095.65 241,859,875.58 434,857,641.39 243,374,417.90 

     รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

       เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

         ค่าเส่ือมราคา 36,385,526.34 36,924,492.94 19,355,579.79 20,896,923.70 

         สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 1,538,772.15 1,454,632.01 1,301,287.10 1,271,358.91 

         หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 516,431.36 0.00 0.00 

         ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น - สินทรัพยร์อการขาย 4,994,005.69 0.00 0.00 0.00 

         (กาํไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ (12,318,805.57) (9,854,268.38) (12,318,805.57) (3,318,174.59)

         (กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 557,318.53 (1,547,269.67) (71,209.57) (57,044.25)

         (กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.00 (50,342.37) 0.00 (50,342.37)

         ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,352,853.19 2,796,877.02 2,352,853.19 2,697,779.82 

         ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5,686,589.23 6,023,118.76 3,432,393.00 4,205,413.50 

         รายไดจ้ากการริบเงินจอง (175,000.00) (2,286,670.00) 0.00 0.00 

         เงินประกนัผลงานตดัจ่าย 0.00 5,763,033.66 0.00 5,763,033.66 

         รายไดอ่ื้นจากการหกัเงินประกนัผลงาน (733,004.45) (6,893,647.33) (733,004.45) (6,893,647.33)

         ตน้ทุนทางการเงิน 23,362,480.83 15,021,066.57 15,019,890.29 15,002,349.30 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 694,984,831.59 289,727,330.15 463,196,625.17 282,892,068.25 

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

         ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,335,039.30 387,698,036.08 210,700,397.53 266,846,699.98 

         รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (124,483,106.89) 164,248,058.63 (122,630,217.46) 163,730,548.65 

         ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 381,991,667.22 (621,287,216.16) 0.00 0.00 

         ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา (169,255,800.00) 0.00 0.00 0.00 

         สินคา้คงเหลือ (30,979,805.42) (10,790,938.36) (21,342,946.94) 1,685,416.06 

         ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (5,851,330.91) 30,287,996.42 (26,632,067.62) 25,608,386.20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   )
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บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

         เงินมดัจาํ 20,363,801.06 10,862,546.76 19,670,274.34 13,754,585.83 

         เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยร์อการขาย (9,415,675.00) 0.00 0.00 0.00 

         สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,876,138.00) 1,266,447.16 (1,845,735.00) 1,577,719.16 

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     หน้ีสินดาํเนินงาน เพิ่มข้ึน(ลดลง)

         เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,132,203.34 23,459,848.88 55,525,373.69 23,419,361.73 

         เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (13,949,725.45) 28,949,480.80 (18,367,832.08) 21,882,896.08 

         รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสญัญาจะซ้ือจะขาย (91,275,641.00) 93,476,029.00 0.00 0.00 

         ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานลดลง (2,896,012.00) (393,848.00) 0.00 0.00 

         เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง (211,027,571.64) (136,347,271.71) (349,017,221.97) (78,287,964.18)

         ภาษีขายตั้งพกั (13,631,548.08) (15,243,596.24) (13,423,825.46) (15,250,610.24)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 436,165,188.12 245,912,903.41 195,832,824.20 707,859,107.52 

         จ่ายดอกเบ้ีย (26,062,312.62) (18,157,220.00) (15,019,889.96) (15,002,349.07)

         รับคืนภาษีเงินได้ 82,291,472.02 0.00 82,291,472.02 0.00 

         จ่ายภาษีเงินได้ (170,483,248.36) (75,768,390.56) (127,747,028.26) (68,211,223.86)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 321,911,099.16 151,987,292.85 135,357,378.00 624,645,534.59 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (400,000,000.00) (72,589,620.93) (400,000,000.00) (529,278,820.70)

         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 283,337,338.45 0.00 283,337,338.45 0.00 

         เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,871,360.59) (15,728,226.04) (11,154,924.54) (5,306,411.98)

         เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 299,485.45 4,143,786.92 3,175,318.22 (1,303,600.00)

         เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (489,885.00) (2,162,895.00) (384,800.00) 1,304,874.13 

         เงินฝากสถาบนัการเงินมีภาระผกูพนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 57,253,213.09 165,672,546.87 57,084,377.63 165,673,884.88 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (82,471,208.60) 79,335,591.82 (67,942,690.24) (368,910,073.67)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   )



บริษทั  พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

          เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.00 1,227,677.75 0.00 0.00 

          เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 712,669,850.00 70,000,000.00 0.00 0.00 

          เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน (859,970,227.94) 0.00 0.00 0.00 

          เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าระยะยาว (195,282.20) (328,861.97) 0.00 0.00 

          เงินสดจ่ายปันผล (154,338,238.21) (185,205,877.20) (154,338,231.00) (185,205,877.20)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (301,833,898.35) (114,307,061.42) (154,338,231.00) (185,205,877.20)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (62,394,007.79) 117,015,823.25 (86,923,543.24) 70,529,583.72 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 544,024,134.69 381,126,311.27 368,224,948.56 283,370,468.49 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 481,630,126.90 498,142,134.52 281,301,405.32 353,900,052.21 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   )
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บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป  

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 

กมุภาพนัธ์ 2538 และเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน มีท่ีอยู่

ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 503 ชั้นท่ี 1 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดย

กระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และ

ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอ

รายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดั

มลูค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2.2 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การ ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลกูหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายุ

ของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 (ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

            (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั     ) 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือ เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์

และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาดวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มลูค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในการบนัทึกและวดัมลูค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน

ภายหลงัฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประเมินประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากอายกุารใหป้ระโยชนท่ี์

เหลืออยูโ่ดยประมาณ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั

ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะมีกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชนแ์ละผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของ

พนกังาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆใน

การประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลดอตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบั

ใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือ ปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดท่ีถือปฏิบติั 

3. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

3.1 ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัซ่ึงบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัเหล่านั้นหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัแลว้โดย

บริษทัฯไดน้าํบริษทัยอ่ยเขา้มาจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจควบคุม 

3.2 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั  

พรีบิลท์  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยเท่านั้นการใชข้อ้มลูตามงบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นอาจมี

ขอ้จาํกดัดา้นลกัษณะธุรกิจท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัต่าง ๆ ท่ีนาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบ

การเงินรวม 

3.3 งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบ

การเงิน ของ บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็น

สาระสาํคญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

หรือส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทัยอ่ย ความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกิจ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

-  บริษทั พีซีเอม็ คอน

สตรัคชัน่แมททีเรียล จาํกดั 

บริษทัยอ่ย ผลิต / ขายพ้ืน 

คอนกรีตอดัแรง 

99.99 99.99 

-  บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทัยอ่ย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือขาย 

99.99 99.99 

-  บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จาํกดั  บริษทัยอ่ยของ 

บมจ. บิลท ์แลนด ์

บริหารอาคารชุด 99.97 99.97 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ มีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้น ทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษทัฯ งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั

แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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การสูญเสียความควบคุม 

เม่ือบริษทัฯ สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ย

นั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

3.4 การวดัมลูค่ายติุธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  หลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดั

มลูค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  กาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายติุธรรม กรอบ

แนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมลูค่า ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมลูค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั 

รวมถึงการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

กลุ่มผูป้ระเมินมลูค่ามีการทบทวนขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้และปรับปรุงการวดัมลูค่าท่ีมี

นยัสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มลูจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมลูค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ 

หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบั

การวดัมลูค่า รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย  

เม่ือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ไดใ้ชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกต

ไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตาม

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่าดงัน้ี 

• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 

ถา้สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มลูท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มลูท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 

หากขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถกูจดัประเภทลาํดบัชั้นของ

มลูค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนั

ตามลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรม

โดยรวม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานท่ีเกิดการโอน 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดงัต่อไปน้ี  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4.7 และขอ้ 6 เงินลงทุนชัว่คราว 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 36 เคร่ืองมือทางการเงิน 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

4.1.1 บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง โดยพิจารณาเม่ือผลงานการก่อสร้างตามสญัญาของ

บริษทัฯ สามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสญัญารับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของ

งานท่ีทาํเสร็จ โดยอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จประมาณโดยวิศวกร ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากการ

สาํรวจทางกายภาพเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงของงานท่ีทาํเสร็จจนถึงวนัท่ีตาม

งบแสดงฐานะการเงินเทียบกบัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ิน กรณีท่ีมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่นอนวา่ตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการเกินกวา่ มลูค่า รายไดต้ามสญัญากิจการจะรับรู้

ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงั

ไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น "รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ"ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

4.1.2 ตน้ทุนการก่อสร้าง ประกอบดว้ย ค่าวสัดุ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง รับรู้ตาม

เกณฑค์งคา้ง 

4.1.3 บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ และไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี

เป็นสาระสาํคญัใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

4.1.4 บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดิน และอาคารชุดพกัอาศยัเป็นรายไดท้ั้งจาํนวน เม่ือ

ไดโ้อนความเส่ียงและผลประโยชนท่ี์มีนยัสาํคญัในทรัพยสิ์นใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

4.1.5 บริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริหารอาคารชุด 

เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.1.6 บริษทัยอ่ยคาํนวณตน้ทุนจากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและอาคารชุดพกัอาศยัตามเกณฑพ้ื์นท่ี และ

เกณฑร์าคาขาย 

4.1.7 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวม

เงินฝากประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีกาํหน ดและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง ซ่ึงมีความ

เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมลูค่านอ้ย 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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4.3 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  แสดงลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ดว้ยยอดสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

และบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยประมาณการจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลกูหน้ี

ไม่ได ้ 

จาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเกบ็เงินในอดีต และตามสถานะ

ทางการเงินปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.4 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัยอ่ย แสดง ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง ดว้ยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ

มลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่า

ก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยดุบนัทึก

ดอกเบ้ียจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุน เม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จหรือโครงการหยดุพฒันา 

4.5 สินคา้คงเหลือ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แสดงสินคา้คงเหลือในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะ

ตํ่ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

4.6 การบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายจากการกูย้ืมเป็นตน้ทุนของทรัพยสิ์น 

บริษทัยอ่ย บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการกูย้ืมเพ่ือใชใ้นระหวา่งการพฒันาก่อสร้างเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง และจะหยดุบนัทึกเม่ือโครงการไดแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม

วตัถุประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายหรือหยดุชะงกัลง จนกวา่จะมีการดาํเนินการพฒันา/ก่อสร้างต่อไป 

4.7 เงินลงทุน 

4.7.1 เงินลงทุนในหลกัทรัพยก์องทุนรวมท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมลูค่ายติุธรรม 

บริษทัฯบนัทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย ์เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุน ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยท่ีใช้

ในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกนั คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

4.7.2 มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย จะใชร้าคามลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ท่ี

ประกาศ ณ วนัท่ีรายงาน 

4.7.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไวโ้ดยวิธีราคาทุน ( Cost Method) หกัดว้ย

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.8 ท่ีดินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันา หมายถึง ท่ีดินท่ีถือไวเ้พ่ือพฒันาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคาทุน  หกั

ดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (ถา้มี) ราคาทุนประกอบดว้ย ค่าท่ีดินและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ท่ีดิน รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาและหยดุรวมตน้ทุนกูย้ืมเม่ือหยดุการ

พฒันา 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทัยอ่ย "บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล จาํกดั" ในการ

จดัทาํงบการเงินรวมแสดงตามมลูค่ายติุธรรม เน่ืองจากเป็นการประเมินมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุ

ไดเ้พ่ือการซ้ือเงินลงทุน  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยทุ์กประเภทโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุาร

ใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 จาํนวนปี 

อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 20 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 

สาํนกังานขาย 2 - 5 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 3 - 5 

หอ้งตวัอยา่ง 5 

ยานพาหนะ 5 

โครงป้ายโฆษณา 5 

อาคารชัว่คราวและสินทรัพยป์ระจาํอ่ืนๆ 5 

ในการจดัทาํงบการเงินรวม สินทรัพยป์ระจาํท่ีมีการประเมินราคายติุธรรมเพ่ิมของบริษทัยอ่ย "บริษทั 

พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั" เพ่ือใชใ้นการซ้ือเงินลงทุน ไดค้าํนวณค่าเส่ือมราคาใหม่สาํหรับ

อาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านท่ีเหลือ โดยประมาณของสินทรัพย ์นบัจากวนัท่ี

บริษทัฯ ซ้ือเงินลงทุนมาดงัน้ี 

 จาํนวนปี 

อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 12 - 44 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 14 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สาํหรับการร้ือ การขนยา้ยและการบูรณะ

สถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหาก

จากกนั เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น 

และทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน ์มลูค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ

บญัชี 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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4.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน

และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนต่างๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยพิจารณาจากมลูค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมีราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชีถือวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่าซ่ึงจะรับรู้ผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและจะบนัทึกกลบัรายการจากการดอ้ยค่าต่อเม่ือ

มีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่านั้นไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัมีอยูแ่ต่จะเป็นไปตามทางท่ีลดลง โดยบนัทึกในบญัชี 

"รายไดอ่ื้น" 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจากการใชท้รัพยสิ์น 

แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน

สดแลว้แต่กรณี 

4.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ เช่น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตดัจ่ายโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน ์3-10 

ปี 

4.12 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

รายจ่ายเก่ียวกบัภาษีในรอบระยะเวลาบญัชีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

4.12.1 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดใน

งวดนั้นและคาํนวณภาษีเงินไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

4.12.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กบัฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราว ท่ีตอ้ง

เสียภาษี ทุกรายการแต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั

ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ ท่ี  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  จะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ทุกวนัส้ินงวดและ  จะปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปค่อนขา้งแน่วา่ บริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย  จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ทั้งหมด หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หาก

ภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.13 สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

บริษทัยอ่ย  บนัทึกสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดว้ยจาํนวนเท่ากบัราคา

ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าการเงิน ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสญัญา ค่างวดท่ีชาํระจะนาํไปหกัลดเงินตน้ และ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินดว้ยจาํนวนเงินตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

4.14 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพและค่าใชจ่้ายพนกังาน 

4.14.1 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

4.14.2 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่าย

สมทบตามท่ีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไป

จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบสมทบจาก

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุน สาํรอง เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

4.14.3  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

ภาระผกูพนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เก่ียวกบัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบ

การเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ภายใต้

สมมติฐานท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการ

ผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน จะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรต่อหุน้ ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  เป็นกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคาํนวณโดยการ

หารยอดกาํไรสุทธิสาํหรับงวด ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

4.16 ประมาณการทางบญัชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการ

และตั้งขอ้สมมติฐานบางประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน และการ

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ี

ประมาณไว ้

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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4.17 ประมาณการหน้ีสิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระ

ผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหสู้ญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนั

และจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือหากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คาดวา่จะไดรั้บ

คืนรายจ่ายท่ีจ่ายชาํระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน บริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหน้ีสินท่ี

เก่ียวขอ้ง 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินสด 195,000.00  245,000.00  0.00  0.00  

เงินฝากระหวา่งทาง 0.00 2,212,713.83  0.00  0.00  

เช็คถึงกาํหนดชาํระ 26,841,172.02 0.00 26,794,626.20  0.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 14,041,100.82  46,251,358.64  11,324,451.98  36,810,423.09  

เงินฝากออมทรัพย ์ 327,475,545.92  412,083,045.45  130,274,860.26  248,182,508.70  

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 113,077,308.14 83,232,016.77  112,907,466.88 83,232,016.77  

รวม 481,630,126.90 544,024,134.69 281,301,405.32 368,224,948.56 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  มีเงินฝากธนาคารประเภท

ออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.8 ถึง 1.5 ต่อปี และร้อยละ 0.8 ถึง 2.0 ต่อปี ตามลาํดบั 

6. เงินลงทุนชัว่คราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินฝากประจาํ 3 - 12 เดือน 376,274,859.17  355,734,726.93  376,274,859.17  355,734,726.93  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 793,342,774.65 684,901,439.77  793,342,774.65 684,901,439.77  

รวม 1,169,617,633.82 1,040,636,166.70  1,169,617,633.82 1,040,636,166.70  

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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6. เงินลงทุนชัว่คราว (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเงินฝากประจาํกบัธนาคาร

ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 .9 ถึง 2.3  ต่อปี และ ร้อยละ1.00 ถึง 2.95 ต่อปี  มีกาํหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลา  

4 เดือนถึง 12 เดือน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

   ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 784,397,228.26  793,342,774.65 680,350,886.29  684,889,176.44  

หน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 0.00  0.00  10,061.27  12,263.33  

บวก ค่าเผื่อการปรับมลูค่า 8,945,546.39 0.00  4,540,492.21  0.00  

รวม 793,342,774.65 793,342,774.65 684,901,439.77  684,901,439.77  

7. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลกูหน้ีการคา้ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 259,745,987.41  271,700,905.85  231,550,933.04  368,497,920.33  

เกินกาํหนดชาํระ     

   อายรุะหวา่ง 1 - 3 เดือน 119,776,640.83  117,805,790.83  101,364,731.11  177,596,651.38  

   อายรุะหวา่ง 3 - 6 เดือน 2,322,881.83  8,970,852.02  0.00  7,025,193.18  

   อายรุะหวา่ง 6 - 12 เดือน 5,680,568.84  593,814.34  587,915.03  0.00  

  อายมุากกวา่ 12 เดือน 20,329,709.26 18,300,401.69  15,317,892.94 15,317,892.94  

รวม 407,855,788.17 417,371,764.73  348,821,472.12 568,437,657.83  

(หกั)  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,300,892.94) (18,300,892.94) (15,317,892.94) (15,317,892.94) 

รวมลกูหน้ีการคา้ 389,554,895.23 399,070,871.79  333,503,579.18 553,119,764.89  

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลกูหน้ีอ่ืน     

ลกูหน้ีอ่ืน 8,245,807.77  7,189,711.84  2,437,078.85  650,023.90  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 48,312,310.56  46,120,728.43  42,721,597.84  34,553,583.57  

ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,896,175.19 3,862,915.99  4,999,899.79 6,039,180.83  

รวมลกูหน้ีอ่ืน 59,454,293.52 57,173,356.26  50,158,576.48 41,242,788.30  

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 449,009,188.75 456,244,228.05  383,662,155.66 594,362,553.19  

8. รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

   ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

มูลค่างานตามสญัญา 6,734,949,712.81 6,163,403,229.08  6,734,949,712.81 6,167,499,109.16  

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน 

ของงานท่ีทาํเสร็จ 1,909,529,357.79  3,926,642,409.18  1,909,529,357.79  3,930,738,289.26  

(หกั)  มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (1,725,002,122.57) (3,866,598,280.85) (1,725,002,122.57) (3,868,841,271.50) 

รวม 184,527,235.22 60,044,128.33  184,527,235.22 61,897,017.76  

9. ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สินคา้สาํเร็จรูป - อาคารชุด 642,746,316.48  79,063,048.48  0.00  0.00  

ท่ีดิน 387,087,488.38  664,772,748.38  0.00  0.00  

งานระหวา่งก่อสร้าง  336,305,089.95  996,345,882.28  0.00  0.00  

ตน้ทุนการกูย้ืม 7,269,800.88 12,572,692.30  0.00  0.00  

รวม 1,373,408,695.69 1,752,754,371.44  0.00  0.00  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั บิลท์  แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย มี

โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ จาํนวน 8 โครงการ และ 7 โครงการ ตามลาํดบั 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างโครงการของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย ไดน้าํไปจดจาํนอง

เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร ตามหมายเหตุ 23 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน)บริษทัยอ่ย ไดมี้

การบนัทึกดอกเบ้ียเขา้เป็นตน้ทุนโครงการจาํนวน 10.66 ลา้นบาท และจาํนวน 6.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

10. สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สินคา้สาํเร็จรูป        23,230,129.66  18,955,470.72  0.00  0.00  

วตัถุดิบ        13,786,088.88  9,056,581.99  0.00  0.00  

วสัดุก่อสร้าง  62,457,695.07  41,114,748.13  62,457,695.07 41,114,748.13  

วสัดุส้ินเปลือง        11,825,101.62  11,192,408.97  0.00  0.00  

(หกั)  ค่าเผื่อการลดมลูค่าสินคา้ (4,480,276.53) (4,480,276.53) 0.00  0.00  

รวม 106,818,738.70 75,838,933.28  62,457,695.07 41,114,748.13  

11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

      ( หน่วย : บาท ) 

  สดัส่วนการลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน เงินปันผล 

ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั พีซีเอม็ ผลิต / ขาย       

  คอนสตรัคชัน่ พ้ืนคอนกรีต       

   แมททีเรียล จาํกดั อดัแรง  99.99   99.99   286,554,648.75  286,554,648.75  9,990,992.79  0.00  

บริษทั บิลทแ์ลนด ์ พฒันาอสงัหา-       

   จาํกดั (มหาชน) ริมทรัพยเ์พ่ือขาย  99.99   99.99   299,999,800.00  299,999,800.00  0.00  0.00  

บริษทั บิลท ์ฮาร์ท บริหาร       

   จาํกดั อาคารชุด  99.97   99.97  0.00  0.00  0.00  0.00  

  รวม  586,554,448.75  586,554,448.75  9,990,992.79 0.00  

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 



- 14 - 

 

12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล จาํกดั 

บริษทัยอ่ย มีพนัธบตัรรัฐบาล 3 ฉบบั และ 4 ฉบบั ตามลาํดบั ครบกาํหนดไถ่ถอนระหวา่ง วนัท่ี 3 กนัยายน 2559  

ถึงวนัท่ี 13 มีนาคม 2566 

13. เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ใหกู้ย้ืมแก่ บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั 

(มหาชน) บริษทัยอ่ย จาํนวน 580 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเม่ือทวงถาม อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 – 5.00 ต่อปี โดยไม่มีหลกัประกนั 

 

    ( หน่วย : บาท ) 

   อตัรา   

 งบการเงินรวม ดอกเบ้ีย อาย ุ หมายเหต ุ

รายการ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558    

พนัธบตัรรัฐบาล      

บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล 1,100,000.00  1,230,000.00  4.00-5.50% 5 - 10 ปี คํ้าประกนัการ 

     ใชก้ระแสไฟฟ้า 

บมจ.บิลท ์แลนด ์ 0.00    100,000.00  6.00% - คํ้าประกนัการ 

      ใชก้ระแสไฟฟ้า 

รวม  1,100,000.00   1,330,000.00     

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

       (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
         ( หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธนัวาคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 30 กนัยายน2559 

ราคาทุน:-          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน  195,151,050.77 0.00 0.00 0.00 195,151,050.77 0.00  0.00  0.00  195,151,050.77  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 86,783,610.08 0.00 (162,567.55) 16,062,598.74 102,683,641.27 0.00  (22,200.00) 151,815.18  102,813,256.45  

ส่วนปรับปรุง - อาคาร 5,235,984.42 570,118.90 0.00 0.00 5,806,103.32 0.00  0.00  0.00  5,806,103.32  

สาํนกังานขาย 5,270,092.58 0.00 (5,270,092.58) 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 27,362,242.53 2,486,346.89 (2,760,444.85) 0.00 27,088,144.57 3,854,978.88  (1,223,327.96) 0.00  29,719,795.49  

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 269,086,513.93 7,664,574.78 (12,019,033.57) 28,024,761.22 292,756,816.36 7,280,477.57  (6,201,161.00) 1,023,860.51  294,859,993.44  

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 20,884,413.07 1,400,837.72 (1,960,169.60) 0.00 20,325,081.19 1,685,140.46  (1,876,158.83) 0.00  20,134,062.82  

ห้องตวัอยา่ง 3,921,014.36 155,800.00 (3,279,344.53) 0.00 797,469.83 957,898.24  (399,261.70) 411,895.00  1,768,001.37  

ยานพาหนะ 37,107,419.36 2,832,279.43 (331,004.53) 0.00 39,608,694.26 3,460,000.00  (144,270.60) 0.00 42,924,423.66  

โครงป้ายโฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,241,200.00  0.00 1,861,800.00  3,103,000.00  

อาคารชัว่คราวและสินทรัพยป์ระจาํอ่ืน ๆ 21,823,546.01 16,000.00 (328,506.66) 1,300,350.47 22,811,389.82 640,200.00  (685,200.00) 285,716.74  23,052,106.56  

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 40,511,059.44 6,263,256.53 0.00 (45,387,710.43) 1,386,605.54 4,343,208.26 0.00 (4,298,851.07) 1,430,962.73 

 713,136,946.55 21,389,214.25 (26,111,163.87) 0.00 708,414,996.93 23,463,103.41 (10,551,580.09) (563,763.64) 720,762,756.61 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:-          

ส่วนปรับปรุง - ท่ีดิน 7,395,629.82 933,117.21 0.00 0.00 8,328,747.03 635,361.45  0.00  0.00  8,964,108.48  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 46,802,972.34 4,683,341.71 (119,413.99) 0.00 51,366,900.06 3,584,398.90  (13,184.67) 0.00  54,938,114.29  

ส่วนปรับปรุง - อาคาร 510,023.95 305,393.25 0.00 0.00 815,417.20 269,281.74  0.00  0.00  1,084,698.94  

สาํนกังานขาย 3,535,302.88 1,734,787.70 (5,270,090.58) 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,668,492.40 4,344,395.07 (2,420,905.17) 0.00 19,591,982.30 3,117,781.79  (1,079,106.43) 0.00  21,630,657.66  

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 180,542,235.88 29,880,973.66 (8,074,724.67) 8,537.94 202,357,022.81 22,721,134.03  (4,040,541.23) 27,979.18  221,065,594.79  

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 10,736,891.76 3,277,737.27 (1,550,059.77) 0.00 12,464,569.26 2,306,523.91  (1,409,204.40) 0.00  13,361,888.77  

ห้องตวัอยา่ง 1,930,656.90 251,508.51 (1,866,653.93) 0.00 315,511.48 284,135.63  (211,688.13) 0.00  387,958.98  

ยานพาหนะ 27,366,311.71 3,282,920.37 (331,000.53) 0.00 30,318,231.55 2,740,495.38  (144,269.60) 0.00  32,914,457.33  

โครงป้ายโฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,086.88  0.00 0.00 5,086.88  

อาคารชัว่คราวและสินทรัพยป์ระจาํอ่ืน ๆ 19,574,545.28 893,983.11 (328,493.66) 0.00 20,140,034.73 721,326,63 (443,928.46) 0.00 20,417,432.90 

รวม 316,063,062.92 49,588,157.86 (19,961,342.30) 8,537.94 345,698,416.42 36,385,526.34 (7,341,922.92) 27,979.18 374,769,999.02 

มูลค่าสุทธิ 397,073,883.63    362,716,580.51    345,992,757.59 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

               (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

       ( หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2559 

ราคาทุน:-        

ท่ีดิน 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92 

ส่วนปรับปรุง - อาคาร 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 25,448,301.09 2,078,613.61 (2,315,523.69) 25,211,391.01 3,383,243.57 (1,220,224.96) 27,374,409.62 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 114,477,531.66 5,417,106.85 (7,438,402.12) 112,456,236.39 6,038,302.37 (5,965,430.92) 112,529,107.84 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 18,268,225.29 743,056.39 (1,794,113.56) 17,217,168.12 1,126,938.04 (910,590.83) 17,433,515.33 

ยานพาหนะ 26,746,460.52 0.00 0.00 26,746,460.52 3,250,000.00 (6,399,000.00) 23,597,460.52 

อาคารชัว่คราว 12,777,463.38 0.00 (287,666.66) 12,489,796.72 630,000.00 (677,000.00) 12,442,796.72 

รวม 225,955,728.28 8,238,776.85 (11,835,706.03) 222,358,799.10 14,428,483.98 (15,172,246.71) 221,615,036.37 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:-        

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5,562,915.58 618,281.98 0.00 6,181,197.56 462,974.26 0.00 6,644,171.82 

ส่วนปรับปรุง - อาคาร 510,023.95 274,169.52 0.00 784,193.47 183,919.99 0.00 968,113.46 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 16,492,026.29 3,952,419.22 (2,050,160.67) 18,394,284.84 2,815,512.25 (1,078,416.93) 20,131,380.16 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 58,878,348.51 17,876,909.45 (3,533,551.13) 73,221,706.83 12,750,891.46 (3,871,994.40) 82,100,603.89 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 9,870,417.62 2,767,807.71 (1,418,721.07) 11,219,504.26 1,858,362.27 (861,857.19) 12,216,009.34 

ยานพาหนะ 21,496,616.51 1,585,426.47 0.00 23,082,042.98 871,203.89 (3,466,539.64) 20,486,707.23 

อาคารชัว่คราว 10,880,192.91 681,421.65 (287,654.66) 11,273,959.90 412,715.67 (436,476.71) 11,250,198.86 

รวม 123,690,541.37 27,756,436.00 (7,290,087.53) 144,156,889.84 19,355,579.79 (9,715,284.87) 153,797,184.76 

มูลค่าสุทธิ 102,265,186.91   78,201,909.26   67,817,851.61 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

               (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,      นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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15. เงินฝากสถาบนัการเงิน – มีภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีเงินฝากประจาํธนาคาร  7 

แห่ง ใชเ้ป็นหลกัประกนัใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี ตามหมายเหตุ 18  

 และ 35.1 

16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

   (หน่วย : บาท) 

   

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

  ค่าโปรแกรม ค่าโปรแกรม 

  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน :   

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 21,262,037.57  15,207,848.57  

    ซ้ือเพ่ิม 2,841,019.10  1,859,740.80  

    จาํหน่าย (1,115,405.00) (750,000.00) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 22,987,651.67  16,317,589.37  

    ซ้ือเพ่ิม 489,885.00 384,800.00 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 23,477,536.67 16,702,389.37 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม :   

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (14,155,820.83) (9,626,920.36) 

    ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,936,352.78) (1,670,814.73) 

    จาํหน่าย 174,997.27  50,342.37  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (15,917,176.34) (11,247,392.72) 

    ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,538,772.15) (1,301,287.10) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (17,455,948.49) 12,548,679.82 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี :   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 7,070,475.33  5,070,196.65  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 6,021,588.18 4,153,709.55 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 1,454,632.01 1,271,358.91 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 1,538,772.15 1,301,287.10 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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17. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 3,737,367.61  3,737,367.61  3,063,578.59  3,063,578.59  

  งานระหวา่งก่อสร้าง 2,111,969.21  4,197,993.86  0.00  0.00  

  ค่าเผื่อการขอคืนเงินประกนัผลงาน 1,252,623.88  1,252,623.88  1,252,623.88  1,252,623.88  

  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 9,026,975.17  8,260,444.58  5,414,260.00  5,345,327.40  

  ประมาณการหน้ีสิน 79,191,213.90  79,337,605.92  73,466,481.03  73,957,835.01  

  อ่ืนๆ 1,848,817.55 1,176,055.31  244,615.20 280,000.00  

รวม 97,168,967.32 97,962,091.16  83,441,558.70 83,899,364.88  

18. สินทรัพยร์อการขาย 

ในระหวา่งไตรมาส 3 ปี 2559 ไดเ้กิดเหตุการณ์นํ้าท่วมโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงของ บริษทั บิลท ์แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไดมี้การโอนขายหอ้งชุดไปแลว้บางส่วน เหตุการณ์นั้นทาํใหร้ถยนตข์องลกูบา้นในโครงการ

ซ่ึงจอดอยูช่ั้นใตดิ้นถกูนํ้าท่วมทั้งหมด เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและสภาพจิตใจของเจา้ของ บริษทัยอ่ยจึง

ตดัสินใจจ่ายเงินซ้ือรถยนตท่ี์เสียหายนั้น เพ่ือเป็นการเยียวยาและรักษาภาพลกัษณ์ของโครงการ โดยราคาท่ีซ้ือ

เป็นราคาท่ีต่อรองกบัเจา้ของรถยนตแ์ต่ละราย บริษทัยอ่ย บนัทึกรถยนตท่ี์ซ้ือมาน้ีเป็นสินทรัพยร์อการขาย โดย

แสดงในงบการเงินดว้ยมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ คือราคาท่ีคาดวา่จะขายได ้หกัประมาณการค่าซ่อมแซมเพ่ือให้  

ขายได ้

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพยร์อการขาย – มลูค่าจ่ายซ้ือ 9,415,675.00 0.00 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (4,994,005.69) 0.00 

สุทธิ 4,421,669.31 0.00 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร 6 แห่ง 

วงเงินรวม 125 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 15 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล จาํกดั 

บริษทัยอ่ย มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร 3 แห่ง วงเงินรวม 60 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร 

ตามหมายเหตุ 15 ของบริษทัฯ 

20. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เจา้หน้ีการคา้ 349,063,418.34  296,685,024.40  315,513,140.73  237,192,653.93  

เจา้หน้ีอ่ืน     

  ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกชาํระ 158,829,522.75  203,055,649.40  157,362,547.25  182,205,598.14  

  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 502,028,476.47  488,703,349.06  456,603,234.43  442,349,222.14  

  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,007,671.95  3,061,512.27  3,007,671.95  3,007,671.62  

  อ่ืนๆ 24,644,246.58 40,820,562.58  9,747,365.57 18,679,880.64  

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 688,509,917.75 735,641,073.31  626,720,819.20 646,242,372.54  

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,037,573,336.09 1,032,326,097.71 942,233,959.93 883,435,026.47 

21. เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 

  ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 44,363.22  239,645.42  

(หกั)  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี (44,363.22) (239,645.42) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.00  0.00  

 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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21. เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน ( ต่อ ) 

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้มี ดงัน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม 

   มลูค่าปัจจุบนัของ 

 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ภายใน 1 ปี 45,493.32  246,375.93  44,363.22 239,645.42  

(หกั)   ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต (1,130.10) (6,730.51) 0.00 0.00  

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสิน     

ตามสญัญาเช่าการเงิน 44,363.22 239,645.42  44,363.22 239,645.42  

 รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี  

  ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ยานพาหนะ 1,295,700.93  1,295,700.93  

(หกั)    ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,003,991.22) (809,990.10) 

ราคาตามบญัชี 291,709.71 485,710.83  

22. เงินเรียกเกบ็ล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 

เงินเรียกเกบ็ล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

มูลค่างานตามสญัญา 5,172,613,844.01 8,446,718,980.00  5,172,613,844.01 8,970,478,531.07  

มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 2,502,576,153.77 4,799,919,278.23  2,502,576,153.77 5,248,414,540.81  

(หกั)  การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน     

ของงานท่ีทาํเสร็จ (2,155,652,259.66) (4,513,772,611.81) (2,155,652,259.66) (4,824,278,224.06) 

ค่าก่อสร้างเรียกเก็บล่วงหนา้เกินกวา่งาน 346,923,894.11 286,146,666.42  346,923,894.11 424,136,316.75  

เงินเรียกเก็บล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 867,062,323.88 1,138,867,123.21  867,062,323.88 1,138,867,123.21  

รวม 1,213,986,217.99 1,425,013,789.63  1,213,986,217.99 1,563,003,439.96  

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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23. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั บิลท์  แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย มี

วงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์1 แห่ง และ 2 แห่ง ตามลาํดบั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

     (หน่วย : ลา้นบาท) 

วงเงิน 

 

วงเงิน(ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

กูย้มืระยะยาวท่ี 1 0.00 940.00 MLR-2.375 0.00 269.97 

กูย้มืระยะยาวท่ี  2 0.00  115.00 MLR-2.375 0.00 0.00 

กูย้มืระยะยาวท่ี  3 137.00 137.00  MLR-1.5 90.66  14.66  

กูย้มืระยะยาวท่ี  4 477.00 477.00  MLR-1.5 57.00  57.00  

กูย้มืระยะยาวท่ี  5 443.00 443.00  MLR-1.5 125.67  79.00  

หนงัสือคํ้าประกนั 70.00 85.00 1 - 1.5 0.00 0.00 

 1,127.00 2,197.00  273.33  420.63  

เงินกูย้ืมระยะยาว และหนงัสือคํ้าประกนั คํ้าประกนัโดย ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างโครงการ ตามหมายเหตุ 9 

และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ มีเง่ือนไขการชาํระต่างกนัในแต่ละวงเงินภายใน 1.5 - 5 ปี นบัแต่วนัเบิกเงินกูง้วด

แรก โดยผอ่นชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง ในสดัส่วนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของสญัญาจะซ้ือจะขาย 

ข้ึนอยูก่บัสญัญาของวงเงินกูย้ืมแต่ละวง โดยหอ้งชุดราคาโอนไม่ตํ่ากวา่ 40,400 -57,000 บาทต่อตารางเมตร 

ทาวนเ์ฮา้ส์ราคาโอนไม่ตํ่ากวา่ 85,200 บาทต่อตารางวา และบา้นแฝดราคาโอนไม่ตํ่ากวา่ 85,200 บาทต่อตาราง

วา และบา้นแฝดราคาโอนไม่ตํ่ากวา่ 70,600 บาทต่อตารางวา 

24. หุน้กูร้ะยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีหุน้กูท่ี้ไดข้ายแลว้ จาํนวน 400,000 หน่วย 

มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมมลูค่าทั้งส้ิน 400 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้มีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.99 ต่อปีโดยชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งจาํนวนก่อนกาํหนดโดยไม่มีค่าปรับ 

25. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าชดเชยผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและบาํเหน็จ ตามขอ้กาํหนดของ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณ และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่

พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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25. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 47,518,505.23 41,314,698.02 27,071,300.00 26,726,637.00 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์     

ณ วนัตน้งวด / ปี 41,314,698.02  34,476,537.02   26,726,637.00   21,734,335.00  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 5,686,589.23  8,030,825.00  3,432,393.00  5,607,218.00  

ภาระผกูพนัจากการโอนพนกังาน 0.00  0.00  (2,361,082.00) 0.00  

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตาม     

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,413,229.98 0.00  (726,648.00) 0.00  

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (2,896,012.00) (1,192,664.00) 0.00 (614,916.00) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์     

ณ วนัส้ินงวด / ปี 47,518,505.23 41,314,698.02  27,071,300.00 26,726,637.00  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีรับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,598,095.02 1,674,006.75 980,053.50 1,194,259.50 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 302,159.75 333,699.50 164,077.50 207,545.00 

รวม 1,900,254.77 2,007,706.25 1,144,131.00 1,401,804.50 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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25. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,783,542.99 5,022,020.26 2,940,160.50 3,582,778.50 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 903,046.24 1,001,098.50 492,232.50 622,635.00 

รวม 5,686,589.23 6,023,118.76 3,432,393.00 4,205,413.50 

ขาดทุน(กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

รวมอยูใ่นกาํไรสะสม     

ณ วนัตน้งวด / ปี 0.00  0.00  0.00  0.00  

รับรู้ระหวา่งงวด 3,413,229.98 0.00  (726,648.00) 0.00  

ณ วนัส้ินงวด / ปี 3,413,229.98 0.00  (726,648.00) 0.00  

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สมมติฐานทางการเงิน 4,144,877.00  0.00  2,569,198.00  0.00  

สมมติฐานประชากร (3,900,351.00) 0.00  (2,824,513.00) 0.00  

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,168,703.98  0.00  (471,333.00) 0.00  

รวม 3,413,229.98  0.00  (726,648.00) 0.00  

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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25. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

     ( ร้อยละ ) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

อตัราคิดลด 2.80 4.00 2.80 4.00 

อตัราเงินเฟ้อ 3.00 3.00 3.00 3.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายเดือน    

  สาํหรับช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี 7.50 6.50 7.50 6.50 

  สาํหรับช่วงอายไุม่เกิน 30-40 ปี 6.50 N/A 6.50 N/A 

  สาํหรับอาย ุ30 ปีข้ึนไป N/A 5.50 N/A 5.50 

  สาํหรับอาย ุ40 ปีข้ึนไป 5.50 N/A 5.50 N/A 

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายุ     

  พนกังานรายวนั 3.00 3.00 N/A N/A 

อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายเดือน 0 - 25 0 - 30 0 - 25 0 - 30 

อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายวนั 0 - 45 0 - 40 N/A N/A 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไป และจากอตัราตารางมรณะไทยปี 

2551 ("TMO08")  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ

เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนั

ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

อตัราคิดลด     

   - เพ่ิมข้ึน(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (3,627,252.00) (3,466,215.00) (2,317,313.00) (2,146,053.00) 

   - ลดลง(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 4,121,701.00 3,952,426.00 2,659,125.00 2,474,708.00  

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     

   - เพ่ิมข้ึน(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 4,449,315.00 3,808,799.00 2,846,843.00 2,382,079.00  

   - ลดลง(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (3,980,490.00) (3,415,775.00) (2,523,158.00) (2,113,193.00) 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

อตัราการหมุนของพนกังาน     

   - เพ่ิมข้ึน(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (4,870,181.00) (4,130,579.00) (3,340,419.00) (2,802,798.00) 

   - ลดลง(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 6,134,032.00 5,169,440.00 4,251,648.00 3,547,914.00  

26. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดใหมี้การจดัสรรกาํไรอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 

ของกาํไรสุทธิหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) เป็นทุนสาํรองจนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีไม่อาจนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

27. เงินปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 มีมติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล โดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.50 

บาท โดยจ่ายเป็นเงินสดในอตัรา 0.50 บาท ต่อหุน้ โดยไดจ่้ายเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 

ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล โดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.60 

บาท โดยจ่ายเป็นเงินสดในอตัรา 0.60 บาท ต่อหุน้ โดยไดจ่้ายเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 

28. รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 

   ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ดอกเบ้ียรับ 3,496,292.68  5,738,463.76  9,850,391.42  12,195,621.55  

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 262.32  13,225.50  297.58  16,484.94  

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย  ์ 2,560,909.16  2,186,679.99  2,560,909.16  1,691,827.50  

อ่ืนๆ 12,701,178.28 1,626,141.16 12,624,357.37 1,468,976.56 

รวม 18,758,642.44 9,564,510.41 25,035,955.53 15,372,910.55 

  

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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รายไดอ่ื้นสาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 

   ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ดอกเบ้ียรับ 9,109,601.41  20,737,716.64  27,840,158.74  36,430,081.28  

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 50,889.33  1,539,215.67  71,209.57  57,044.25  

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน 0.00  50,342.37  0.00  0.00  

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย  ์ 10,097,867.38  9,854,268.38  10,097,867.38  50,342.37  

เงินรับค่าเสียหายจากสญัญาประนีประนอม 0.00  14,798,605.97  0.00  5,453,867.48  

เงินปันผลรับ 0.00  0.00  9,990,992.79  14,798,605.97  

อ่ืนๆ 20,563,432.50 16,635,341.54 18,422,347.31 12,258,122.82 

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

29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป     

    และงานระหวา่งทาํ 12,013,598.21  (23,957,020.59) 0.00  0.00  

การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและตน้ทุน     

    โครงการระหวา่งก่อสร้าง 255,242,674.21 (293,798,699.87) 0.00  0.00  

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 19,887,416.46  25,940,465.61  0.00  0.00  

ค่าก่อสร้างระหวา่งงวด 56,021,486.53  307,311,010.91  0.00  0.00  

ค่าวสัดุก่อสร้างใชไ้ปและค่าจา้ง     

    ผูรั้บเหมาช่วง 497,366,701.29  476,052,034.76  497,366,701.29  476,052,034.76  

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 45,193,615.90  47,012,670.11  0.00  0.00  

ค่าเช่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ 22,187,199.30  24,129,323.81  22,187,199.30  24,129,323.81  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 207,379,955.16  220,575,522.90  180,559,415.28  194,359,103.36  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,342,681.40  7,931,266.00  3,524,757.00  4,545,471.00  

ค่าตอบแทนกรรมการ 813,960.00  513,700.00  391,560.00  372,900.00  

ค่าเส่ือมราคา 12,025,789.56  12,911,086.13  6,339,560.20  6,844,273.77  

ค่าตดัจาํหน่าย 571,949.83  469,526.98  462,204.73  402,696.42  

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะค่าใชจ่้าย (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 

   ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป     

และงานระหวา่งทาํ 4,274,658.94  (11,347,123.27) 0.00  0.00  

การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและ     

ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 379,345,675.75  (624,410,360.00) 0.00  0.00  

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 70,218,930.65  72,229,634.43  0.00  0.00  

ค่าก่อสร้างระหวา่งงวด 434,733,518.79  656,800,400.73  0.00  0.00  

ค่าวสัดุก่อสร้างใชไ้ปและค่าจา้ง     

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

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 124,572,022.58  150,709,453.90  0.00  0.00  

ค่าเช่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ 59,599,200.46  71,182,082.77  59,599,200.46  71,182,082.77  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 621,106,835.39  677,627,909.83  535,155,319.99  595,122,087.73  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25,212,544.20  19,670,308.00  10,574,271.00  13,636,413.00  

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,238,450.00  3,014,300.00  2,949,800.00  2,873,500.00  

ค่าเส่ือมราคา 36,385,526.34  36,924,492.94  19,355,579.79  20,896,923.70  

ค่าตดัจาํหน่าย 1,538,772.15  1,454,632.01  1,301,287.10  1,271,358.91  

30. สญัญางานระหวา่งก่อสร้าง 

ขอ้มลูเก่ียวกบัสญัญางานระหวา่งก่อสร้างท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ย     

     กาํไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 13,766,574,340.69  13,952,681,992.11  14,500,662,713.88  14,267,283,484.44  

จาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้อง     

    จากผูจ้า้งสาํหรับงานก่อสร้างซ่ึงเป็น     

สินทรัพย ์ 990,699,583.26  419,674,925.89  1,031,499,122.30  629,930,462.99  

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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31. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พลูฟันด ์ซ่ึงจด

ทะเบียนแลว้ ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ภายใตก้ารจดัการของบริษทั หลกัทรัพย์

จดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ พนกังานตอ้งจ่ายเงิน

สะสมเขา้กองทุน ในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้ง บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 โดยมี

เง่ือนไขตามอายงุานและผลประโยชนจ์ะจ่ายแก่สมาชิกตามเง่ือนไข เม่ือสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรือ

ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  บนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 

กนัยายน 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 1,410,198.98 1,361,955.31 928,094.00 993,644.00 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  บนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 4,308,864.96 4,188,038.82 2,815,953.00 3,080,550.00 

32. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ี เป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตามมาตรา 90 

ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการ ใน

ฐานะผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใหแ้ก่กรรมการและ

ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ 

ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูด้าํรง

ตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารรายท่ี 4 ทุกราย 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

         (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

33.1 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือการรับเหมาก่อสร้าง บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล จาํกดั บริษทัยอ่ย ดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือ การขายพ้ืนคอนกรีตอดัแรง บริษทั 

บิลท ์แลนด ์จาํกดั(มหาชน) บริษทัยอ่ย  ดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และบริษทั บิลท ์ฮาร์ท จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือ บริหารอาคารชุด ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

           (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวด 3 เดือน 

 ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานขายพ้ืนคอนกรีต ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานบริหารอาคารชุด รายการตดับญัชี รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง ขาย และบริการ 857,733,666.34  953,025,511.87  102,540,691.30  111,622,877.60  555,153,766.73  20,490,656.19  3,250,816.34  2,158,464.28  (70,798,447.68) (98,779,218.63) 1,447,880,493.03 988,518,291.31 

ตน้ทุนการก่อสร้าง ขายและบริการ (699,008,246.71) (829,941,545.59) (89,287,619.97) (92,788,701.91) (356,962,105.36) (14,297,465.75) (2,319,220.00) (1,677,756.00) 78,180,001.08  102,644,001.85  (1,069,397,190.96) (836,061,467.40) 

กาํไรขั้นตน้ 158,725,419.63  123,083,966.28  13,253,071.33  18,834,175.69  198,191,661.37  6,193,190.44  931,596.34  480,708.28    378,483,302.07  152,456,823.91  

รายไดอ่ื้น 25,035,955.53  15,372,910.55  360,072.51  236,073.35  139,630.77  721,970.99  0.76  1.61  (6,777,017.13) (6,766,446.09) 18,758,642.44  9,564,510.41  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00  0.00  (1,663,541.77) (1,902,690.56) (47,315,933.98) (2,087,131.90) 0.00  0.00    (48,979,475.75) (3,989,822.46) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (43,523,460.33) (46,575,465.22) (8,195,766.17) (10,948,902.80) (21,714,433.72) (5,691,673.66) (239,431.20) (139,572.52) 1,360,064.10  1,075,989.97  (72,313,027.32) (62,279,624.23) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (391,560.00) (372,900.00) 0.00  0.00  (422,400.00) (140,800.00) 0.00  0.00    (813,960.00) (513,700.00) 

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00  0.00  0.00  147,568.64  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00  147,568.64  

ตน้ทุนทางการเงิน (5,041,189.44) (5,047,959.65) (1,074.91) (4,217.60) (5,068,711.38) (849,345.81) 0.00  0.00  3,520,573.95  849,345.81  (6,590,401.78) (5,052,177.25) 

รวมค่าใชจ่้าย (48,956,209.77) (51,996,324.87) (9,860,382.85) (12,708,242.32) (74,521,479.08) (8,768,951.37) (239,431.20) (139,572.52)   (128,696,864.85) (71,687,755.30) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 134,805,165.39  86,460,551.96  3,752,760.99  6,362,006.72  123,809,813.06  (1,853,789.94) 692,165.90  341,137.37    228,545,079.66  90,333,579.02  

(ค่าใชจ่้าย)รายได ้ภาษีเงินได ้ (24,672,177.76) (19,283,804.03) (747,682.32) (1,275,415.34) (26,244,268.63) (780,254.69) 1,591.84  (31,713.34)   (51,662,536.87) (21,371,187.40) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 110,132,987.63  67,176,747.93  3,005,078.67  5,086,591.38  97,565,544.43  (2,634,044.63) 693,757.74  309,424.03    216,882,542.79  68,962,391.62  

             

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 110,132,987.63  67,176,747.93  3,005,078.67 5,086,591.38  97,565,544.43  (2,634,044.63) 693,757.74  309,424.03    216,882,542.79  68,962,391.62  

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

(    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ( ต่อ ) 

            (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวด 9 เดือน 

 ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานขายพื้นคอนกรีต ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานบริหารอาคารชุด รายการตดับญัชี รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง ขาย และบริการ 2,473,682,957.82  2,882,371,814.41  290,913,358.01  340,966,469.91  1,348,692,155.70  46,357,910.40  9,155,253.74  5,157,279.24  (393,158,642.15) (221,622,141.69) 3,729,285,083.12  3,053,231,332.27  

ตน้ทุนการก่อสร้าง ขายและบริการ (1,969,741,252.92) (2,550,728,010.40) (251,749,541.52) (274,981,751.35) (896,557,616.79) (33,676,158.16) (6,109,996.00) (4,217,001.00) 322,457,189.81  221,291,875.98  (2,801,701,217.42) (2,642,311,044.93) 

กาํไรขั้นตน้ 503,941,704.90  331,643,804.01  39,163,816.49  65,984,718.56  452,134,538.91  12,681,752.24  3,045,257.74  940,278.24    927,583,865.70  410,920,287.34  

รายไดอ่ื้น 66,422,575.79  69,048,064.17  1,917,760.46  844,553.23  1,693,061.95  9,899,397.13  36,824.57  13,963.37  (30,248,432.15) (16,190,487.33) 39,821,790.62  63,615,490.57  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00  0.00  (5,447,164.44) (6,405,220.93) (108,274,016.88) (16,174,419.68) 0.00  0.00    (113,721,181.32) (22,579,640.61) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (117,536,949.01) (139,441,600.98) (30,987,189.29) (36,794,660.35) (47,853,030.70) (16,783,804.19) (593,018.22) (484,014.31) 4,220,738.70  1,959,616.04  (192,749,448.52) (191,544,463.79) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (2,949,800.00) (2,873,500.00) 0.00  0.00  (1,288,650.00) (140,800.00) 0.00  0.00    (4,238,450.00) (3,014,300.00) 

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00  0.00  0.00  (516,431.36) 0.00  0.00  0.00  0.00    0.00  (516,431.36) 

ตน้ทุนทางการเงิน (15,019,890.29) (15,002,349.30) (5,823.10) (18,717.27) (16,509,056.65) (5,929,268.84) 0.00  (4,930.41) 8,172,289.21  5,934,199.25  (23,362,480.83) (15,021,066.57) 

รวมค่าใชจ่้าย (135,506,639.30) (157,317,450.28) (36,440,176.83) (43,735,029.91) (173,924,754.23) (39,028,292.71) (593,018.22) (488,944.72)   (334,071,560.67) (232,675,902.33) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 434,857,641.39  243,374,417.90  4,641,400.12  23,094,241.88  279,902,846.63  (16,447,143.34) 2,489,064.09  465,296.89    633,334,095.65  241,859,875.58  

(ค่าใชจ่้าย)รายได ้ภาษีเงินได้ (81,132,997.88) (53,299,495.73) (926,695.78) (4,623,344.45) (58,285,876.52) 2,659,005.40  4,775.49  (30,148.08)   (140,340,794.69) (55,293,982.86) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 353,724,643.51  190,074,922.17  3,714,704.34  18,470,897.43  221,616,970.11  (13,788,137.94) 2,493,839.58  435,148.81    492,993,300.96  186,565,892.72  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 581,318.40  0.00  (1,851,514.38)  0.00  (1,453,626.40) 0.00  (7,184.20) 0.00    (2,731,006.58) 0.00  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด  354,305,961.91  190,074,922.17  1,863,189.96  18,470,897.43  220,163,343.71  (13,788,137.94) 2,486,655.38  435,148.81    490,262,294.38  186,565,892.72  

33.2 สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างซ่ึงดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดงันั้นจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วน

งานในงบการเงินน้ี   

33.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่   

สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย และ 2 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 447.85 ลา้นบาท และ 635.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 

สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย และ 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,411.97 ลา้นบาท และ 1,983.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

(    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั   ) 
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34. ภาษีเงินได ้

34.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปได้

ดงัน้ี 

     ( หน่วย : บาท ) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวด 3 เดือน 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 46,989,227.85  43,976,280.35  21,238,380.17  42,968,712.62  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     

 รายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,673,309.02 (22,605,092.95) 3,433,797.59 (23,684,908.59) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น     

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 51,662,536.87 21,371,187.40 24,672,177.76 19,283,804.03 

 สาํหรับงวด 9 เดือน     

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 138,865,447.45  88,045,065.41  80,820,521.30  83,412,557.87  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     

 รายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,475,347.24 (32,751,082.55) 312,476.58 (30,113,062.14) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น     

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 140,340,794.69 55,293,982.86 81,132,997.88 53,299,495.73 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 9 

เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล     

     (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ     

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 682,223.40 0.00 (145,329.60) 0.00 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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34.2 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

สาํหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวด 3 เดือน 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 268,545,079.66 90,333,579.02 134,805,165.39 86,460,551.96 

อตัราภาษีเงินได ้ 20%  20%  20%  20%  

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้     

คูณอตัราภาษี 53,709,015.93  18,066,715.80  26,961,033.08  17,292,110.39  

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :     

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษี     

และรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (6,719,788.08) 25,909,564.55  (5,722,652.91) 25,676,602.23  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ     

การกลบัรายการ 4,673,309.02  (22,605,092.95) 3,433,797.59  (23,684,908.59) 

รวม (2,046,479.06) 3,304,471.60  (2,288,855.32) 1,991,693.64  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น     

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 51,662,536.87  21,371,187.40  24,672,177.76  19,283,804.03  

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 19 24  18 22  

สาํหรับงวด 9 เดือน     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 633,334,095.65  241,859,875.58  434,857,641.39  243,374,417.90  

อตัราภาษีเงินได ้ 20%  20%  20%  20%  

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้     

คูณอตัราภาษี 126,666,819.13  48,371,975.12  86,971,528.28  48,674,883.58  

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :     

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษี     

และรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ 12,198,628.32  39,673,090.29  (6,151,006.98) 34,737,674.29  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ     

การกลบัรายการ 1,475,347.24  (32,751,082.55) 312,476.58  (30,113,062.14) 

รวม 13,673,975.56  6,922,007.74  (5,838,530.40) 4,624,612.15  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น         

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 140,340,794.69  55,293,982.86  81,132,997.88  53,299,495.73  

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 22  23  19  22  

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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35. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

35.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้

ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัใหก้บับริษทัอ่ืน เพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาก่อสร้างและการ

จ่ายชาํระหน้ีวงเงินรวม 6,048.20 ลา้นบาท ใชไ้ปจาํนวน 1,019.15 ลา้นบาท และ1,544.38 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน คํ้าประกนัโดยการจาํนาํเงินฝากประจาํ ตามหมายเหตุ 15 

35.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการออกเช็คเพ่ือเป็น

ประกนัเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง การปฏิบติัตามสญัญาก่อสร้าง และเงินประกนัผลงาน จาํนวน 

583.97 ลา้นบาท และ 528.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

35.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย มี

ภาระผกูพนั วา่จา้งกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่ีไดท้าํสญัญาแลว้ จาํนวนเงินประมาณ 470.84 ลา้นบาท 

และ 480.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีภาระตอ้งใชเ้งินทุนในการพฒันาโครงการ คงเหลือ 39.97 ลา้นบาท 

และ 178.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

35.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย มี

ภาระตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามสญัญาใหบ้ริการกบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง จาํนวน 1.09 ลา้นบาท และ 

1.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

35.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัการชาํระ

หน้ีวงเงินเบิกเกินบญัชี กูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และหนงัสือคํ้าประกนั ของบริษทั บิลท ์แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย ท่ีจะตอ้งชาํระแก่ธนาคาร 2 แห่ง วงเงินรวม 1,427 และ 2,197 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

35.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนั

การซ้ือสินคา้จาํนวนเงิน 31.57 ลา้นบาท และ 31.38 ลา้นบาท ทุกประเภทใหก้บั  บริษทั พีซีเอม็ คอน

สตรัคชัน่แมททีเรียล จาํกดั บริษทัยอ่ย วงเงินรวม 110 ลา้นบาท 

35.7 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้องผูว้า่จา้งรายหน่ึงฐานความผิด ผดิสญัญาจา้งเหมาก่อสร้าง 

จาํนวนทุนทรัพย ์61,356,795.83 บาท ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใตแ้ละบริษทัดงักล่าว ไดป้ฏิเสธและยื่นฟ้องแยง้

ดว้ยจาํนวนทุนทรัพย ์67,628,075.00 บาท คดีอยูร่ะหวา่งการรอยื่นฎีกา 

35.8 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ถกูบริษทัแห่งหน่ึงดาํเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายการผิดสญัญาจา้ง

ทาํของ  จากการท่ีบริษทัฯ ยกเลิกสญัญา  เรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพย ์19,254,890.53 บาท ต่อศาล

จงัหวดันนทบุรี เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํใหก้ารวา่  การยกเลิกสญัญา เน่ืองจากผูรั้บจา้ง

ผิดเง่ือนไขสญัญา และฟ้องแยง้เรียกค่าเสียหายดว้ยจาํนวนทุนทรัพย ์1,929,440.49 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 

กมุภาพนัธ์ 2559 ศาลไดมี้คาํพิพากษาวา่ การยกเลิกสญัญา เป็นไปโดยถกูตอ้งแต่ใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินค่างวด

งานบางส่วนคืน ใหแ้ก่โจทก ์เป็นจาํนวนเงิน 2,811,256.47 บาท ซ่ึงบริษทัฯ มีความเห็นต่างและไดย้ื่น

อุทธรณ์คดี เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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36. เคร่ืองมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้การวดัมลูค่า และ

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4 

36.2 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหน้ีของกิจการ อยา่งไรก็

ตาม หากมีลกูหน้ีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คาดวา่อาจจะมีปัญหาดา้นการชาํระเงิน ผูบ้ริหารของกิจการมี

นโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญใหเ้พียงพอกบัโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียดงักล่าว 

36.3 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญาซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กิจการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการ

วิเคราะห์ฐานะการเงินของลกูคา้เรียกเกบ็เงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงานและเรียกเกบ็เงินตามผลงานท่ี

ทาํเสร็จ สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหกัค่า

เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ถือเป็นมลูค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

36.4 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนไป ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียหาย

แก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเก่ียวกบั

อตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากสญัญาบางส่วนจะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั และแลว้แต่ผูใ้หกู้แ้ละผูกู้จ้ะตก

ลงกนั ขอ้มลูเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการจ่ายชาํระของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นหมายเหตุ 23 

36.5 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากไม่มี

รายการลกูหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 

36.6 มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนชัว่คราว ลกูหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ดอกเบ้ียคา้งจ่าย และเงินกูย้ืมระยะยาว 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม นอกจากน้ี

ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีนยัสาํคญั 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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37. รายการบญัชีบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล จาํกดั และบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย มี

รายการบญัชีซ่ึงเป็นไปตามปกติทางธุรกิจระหวา่งกนั และกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงเกิดรายการกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัฯ และบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือมีผูถื้อหุน้และ/กรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบ

การเงินน้ี ตามเกณฑท่ี์ไดพิ้จารณาร่วมกนัวา่เป็นไปตามปกติในทางการคา้ระหวา่งบริษทั เช่นเดียวกบับริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคู่คา้อ่ืนๆ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล จาํกดั บริษทัยอ่ย 

2. บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 

3. บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จาํกดั บริษทัยอ่ย ของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการกาํหนดราคาดงัน้ี 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะรายการคา้ นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทั บิลทแ์ลนดจ์าํกดั (มหาชน) รายไดรั้บเหมาก่อสร้าง ราคาตามสญัญาซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

 ดอกเบ้ียรับ-เงินกูย้มืระยะยาว อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 - 5.00 ต่อปี 

 ซ้ือ-ขายทรัพยสิ์น ราคาตามสภาพของทรัพยสิ์น 

 ค่าเช่าสาํนกังาน ตามราคาตลาด 

บริษทั บิลทฮ์าร์ท จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังาน ตามราคาตลาด 

บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่   

     แมททีเรียล จาํกดั ซ้ือ-ขายสินคา้ ตามราคาตลาด 

กรรมการบริษทัฯ รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสญัญาจะซ้ือจะขาย ราคาปกติท่ีทาํสญัญากบัลูกคา้ทัว่ไป 

ญาติสนิทกรรมการบริษทัฯ รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ ราคาปกติท่ีขายใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

กรรมการบริษทัยอ่ย รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ ราคาปกติท่ีขายใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

 

 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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37. รายการบญัชีบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

รายการบญัชีท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  1,606,591.91  208,402,647.67  

ลูกหน้ีอ่ืน     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  783,751.75  0.00  

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  39,192,947.13  19,136,135.22  

เจา้หน้ีการคา้     

บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล 0.00  0.00  15,208,898.65  23,546,191.43  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  2,361,082.00  0.00  

รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสญัญาจะซ้ือจะขาย     

กรรมการบริษทัฯ 534,298.00  0.00  0.00  0.00  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ย มีเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซ้ือจะขายกบักรรมการของบริษทัฯ 

โดยมีมลูค่าสญัญาทั้งหมด รวม 4,452,568.59 บาท ซ่ึงเป็นราคาปกติท่ีทาํสญัญาใหก้บัลกูคา้ทัว่ไป 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 580,003,619.61  0.00  0.00  580,003,619.61  

ดอกเบ้ียคา้งรับ     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 2,187,850.99  19,337,779.72  (19,408,355.56) 2,117,275.15  

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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37. รายการบญัชีบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

รายไดแ้ละรายจ่ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีมีสาระสาํคญั สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 และ2558 มีดงัน้ี 

   ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง     

     บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  49,650,925.81  76,336,542.40  

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์     

     ญาติสนิทกรรมการบริษทัฯ 6,458,192.67  0.00  0.00  0.00  

ดอกเบ้ียรับ     

     บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  6,492,977.13  6,492,977.13  

รายไดค่้าเช่า     

     บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  296,152.14  59,018.70  

     บจ. บิลทฮ์าร์ท 0.00  0.00  29,411.22  29,411.22  

รวม 0.00  0.00  325,563.36  88,429.92  

ซ้ือสินคา้     

บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล 0.00 0.00 19,111,021.87 15,741,907.91  

รายไดแ้ละรายจ่ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีมีสาระสาํคญั สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 และ2558 มีดงัน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  320,006,090.05  155,533,218.86  

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์     

กรรมการบริษทัฯ 2,336,227.87  0.00  0.00  0.00  

ญาติสนิทกรรมการบริษทัฯ 10,961,409.67  0.00  0.00  0.00  

กรรมการบริษทัยอ่ย 4,421,812.02  0.00  0.00  0.00  

รวม 17,719,449.56  0.00  0.00  0.00  

     

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ขายทรัพยสิ์น     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  3,000,000.00  0.00  

ดอกเบ้ียรับ     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  19,337,779.72  15,979,502.92  

เงินปันผลรับ     

บจ. พีซีเอม็คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล 0.00  0.00  9,990,992.79  0.00  

รายไดค่้าเช่า     

บมจ. บิลทแ์ลนด ์ 0.00  0.00  888,456.42  177,056.10  

บจ. บิลทฮ์าร์ท 0.00  0.00  88,233.60  88,233.60  

รวม 0.00  0.00  976,690.08  265,289.70  

ซ้ือสินคา้     

บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล 0.00  0.00  67,380,582.10  41,263,486.55 

38. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงินคือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน

สรุปไดด้งัน้ี 

    ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.92  2.73  2.10  2.78  

 

 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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39. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

การจดัประเภทรายการในงบการเงิน สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังบการเงิน สาํหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

   ( หน่วย : บาท ) 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 ก่อนจดัประเภท รายการท่ีจดั หลงัจดัประเภท 

 ใหม่ ประเภทใหม่ ใหม่ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,696,358.68)  (293,463.78)  (3,989,822.46)  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (63,086,788.01)  293,463.78 (62,793,324.23)  

 (66,783,146.69)  0.00  (66,783,146.69)  

   ( หน่วย : บาท ) 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 ก่อนจดัประเภท รายการท่ีจดั หลงัจดัประเภท 

 ใหม่ ประเภทใหม่ ใหม่ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (22,524,824.04)  (54,816.57) (22,579,640.61) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (194,613,580.36)  54,816.57  (194,558,763.79) 

 (217,138,404.40)  0.00  (217,138,404.40) 

40. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 4 พฤศจิกายน 

2559 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ  

        (    นายวิโรจน ์   เจริญตรา ,   นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั    ) 
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