
 

 

 

 

 

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 



 
 

รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุ้น บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน)  
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที�  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวด 
3 เดือนและ 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สาํหรับงวด 6 เดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ 
ของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) ซึ� งผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี�ยวกบังบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น 
การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความ
เชื�อมั�นวา่จะพบเรื�องที�มีนยัสาํคญัทั�งหมดซึ�งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
 
ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั 
(มหาชน) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ สาํหรับ
งวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวด 6 เดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาก
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 
 
 
 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 
วนัที� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,505,215,682.63 707,489,688.40 1,134,443,965.92 519,632,733.95 

     เงินลงทุนชั�วคราว 7 795,767,133.10 947,627,811.92 795,767,133.10 947,627,811.92 

     ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 8 497,827,167.35 573,222,487.94 447,932,646.76 594,179,810.96 

     เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9 0.00 0.00 0.00 280,003,619.61 

     เงินให้กูย้มืระยะสั�น 10 430,000,000.00 0.00 430,000,000.00 0.00 

     รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 11 100,907,169.08 190,991,470.45 100,907,169.08 190,991,470.45 

     ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 12 0.00 1,255,475,399.47 0.00 0.00 

     สินคา้คงเหลือ 13 134,227,838.92 85,138,790.86 64,937,303.04 49,356,770.49 

     ลูกหนี� เงินประกนัผลงาน 513,642,242.44 438,122,704.23 510,215,580.78 476,610,303.35 

     เงินมดัจาํ 30,751,102.47 20,646,988.95 30,751,102.47 10,536,725.74 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,008,338,335.99 4,218,715,342.22 3,514,954,901.15 3,068,939,246.47 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 389,901.44 0.00 0.00 0.00 

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 0.00 0.00 586,554,633.75 586,554,448.75 

     เงินลงทุนระยะยาวอื�น 16 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 

     ที�ดินรอการพฒันา 0.00 169,255,800.00 0.00 0.00 

     ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 312,752,734.35 335,749,883.93 57,200,012.50 63,875,686.69 

     ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที�จ่าย 1,545,315.21 4,484,954.16 0.00 0.00 

     เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั 18 191,294,565.00 207,218,085.85 191,294,565.00 207,218,085.85 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 6,494,493.61 8,030,045.47 3,390,096.75 3,996,586.35 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 89,090,447.16 100,282,915.19 85,400,177.83 89,086,395.21 

     สินทรัพยร์อการขาย 21 0.00 3,930,000.00 0.00 0.00 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6,320,676.45 7,535,479.90 6,229,976.45 6,670,407.90 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 608,988,133.22 837,587,164.50 930,069,462.28 957,401,610.75

รวมสินทรัพย์ 4,617,326,469.21 5,056,302,506.72 4,445,024,363.43 4,026,340,857.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                                )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หนี�สินหมุนเวยีน

     เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 23 1,029,472,937.76 1,179,495,904.50 974,179,134.89 1,061,929,911.86 

     เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 204,072,436.54 218,177,647.03 203,200,874.35 192,792,720.03 

     รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื�อจะขาย 0.00 68,724,359.32 0.00 0.00 

     เงินเรียกเกบ็ล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง 24 946,263,982.76 1,170,138,258.49 946,263,982.76 1,170,138,258.49 

     ภาษีขายตั�งพกั 26,873,149.08 36,824,967.35 26,873,149.08 36,559,058.35 

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 112,145,319.26 82,688,947.77 112,145,319.26 32,025,824.37 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,318,827,825.40 2,756,050,084.46 2,262,662,460.34 2,493,445,773.10 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 0.00 211,384,047.00 0.00 0.00 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 44,326,731.64 48,904,360.00 29,904,612.50 27,701,031.00 

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

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 46,687,813.64 260,288,407.00 32,265,694.50 30,062,113.00

รวมหนี�สิน 2,365,515,639.04 3,016,338,491.46 2,294,928,154.84 2,523,507,886.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                                )

- 2 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



- 3 -

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

               หุ้นสามญั 308,676,462 หุ้น 

                  มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00

          ทุนที�ออกและชาํระแลว้

               หุ้นสามญั 308,676,462 หุ้น 

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

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั - จากการ

             ลงทุนในบริษทัยอ่ย 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75

     กาํไรสะสม

          จดัสรรแลว้

               ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,621,880,591.44 1,410,031,013.41 1,520,166,187.64 872,902,950.17

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,251,810,612.39 2,039,961,034.36 2,150,096,208.59 1,502,832,971.12

     ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 217.78 2,980.90 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,251,810,830.17 2,039,964,015.26 2,150,096,208.59 1,502,832,971.12

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,617,326,469.21 5,056,302,506.72 4,445,024,363.43 4,026,340,857.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                                )

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

การดาํเนินงานต่อเนื�อง

รายได้

     รายไดจ้ากการก่อสร้าง 948,906,447.17 643,845,123.38 948,906,447.17 742,557,010.85

     รายไดจ้ากการขายสินคา้ 66,275,250.99 74,000,443.11 0.00 0.00

          รวมรายได้ ############## 717,845,566.49 948,906,447.17 742,557,010.85

ตน้ทุนการก่อสร้างและตน้ทุนขาย

     ตน้ทุนการก่อสร้าง (828,009,334.97) (549,568,304.43) (827,962,213.64) (580,195,094.36)

     ตน้ทุนขายสินคา้ (54,533,730.97) (60,639,765.37) 0.00 0.00

รวมตน้ทุน (882,543,065.94) (610,208,069.80) (827,962,213.64) (580,195,094.36)

กาํไรขั�นตน้ 132,638,632.22 107,637,496.69 120,944,233.53 162,361,916.49

รายไดอื้�น 

          กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 288,628,334.47 0.00 600,000,194.00 0.00

          อื�น ๆ 29 7,531,676.53 7,888,495.16 9,277,890.36 23,320,177.38

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 428,798,643.22 115,525,991.85 730,222,317.89 185,682,093.87

ค่าใชจ่้าย

     ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,879,372.39) (1,950,143.13) 0.00 0.00

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (55,980,153.34) (42,734,985.19) (45,040,140.47) (32,861,610.58)

     หนี�สงสัยจะสูญ (270,800.00) (2,203,100.00) 0.00 0.00

     ตน้ทุนทางการเงิน (1,093.74) (5,004,386.59) (1,093.74) (5,002,371.88)

          รวมค่าใชจ่้าย (58,131,419.47) (51,892,614.91) (45,041,234.21) (37,863,982.46)

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (10,098.56) 0.00 0.00 0.00

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 370,657,125.19 63,633,376.94 685,181,083.68 147,818,111.41

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (136,996,950.62) (25,818,814.52) (137,251,049.71) (25,756,896.94)

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 233,660,174.57 37,814,562.42 547,930,033.97 122,061,214.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                                )

- 2 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สาํหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

การดาํเนินงานที�ยกเลิก

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 39 74,995,611.81 166,880,905.51 0.00 0.00

กาํไรสาํหรับงวด 308,655,786.38 204,695,467.93 547,930,033.97 122,061,214.47

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�น 0.00 0.00 0.00 0.00

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมอื�นสาํหรับงวด 308,655,786.38 204,695,467.93 547,930,033.97 122,061,214.47

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 233,660,175.35 37,814,561.42 547,930,033.97 122,061,214.47

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานยกเลิก 74,995,303.70 166,880,454.52 0.00 0.00

     กาํไรสาํหรับงวดส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 308,655,479.05 204,695,015.94 547,930,033.97 122,061,214.47

     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (0.78) 1.00 0.00 0.00

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานยกเลิก 308.11 450.99 0.00 0.00

     กาํไรสาํหรับงวดส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�

       ไม่มีอาํนาจควบคุม 307.33 451.99 0.00 0.00

308,655,786.38 204,695,467.93 547,930,033.97 122,061,214.47

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 308,655,479.05 204,695,015.94 547,930,033.97 122,061,214.47

     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 307.33 451.99 0.00 0.00

308,655,786.38 204,695,467.93 547,930,033.97 122,061,214.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )

- 3 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สาํหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

กาํไรสาํหรับงวด 1.000 0.663 1.775 0.395

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 1.000 0.663 1.775 0.395

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 308,676,462 308,676,462 308,676,462 308,676,462

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

การดาํเนินงานต่อเนื�อง

รายได้

     รายไดจ้ากการก่อสร้าง 1,842,717,447.49 1,345,594,127.24 1,842,717,447.49 1,615,949,291.48

     รายไดจ้ากการขายสินคา้ 135,354,431.52 139,620,136.48 0.00 0.00

          รวมรายได้ 1,978,071,879.01 1,485,214,263.72 1,842,717,447.49 1,615,949,291.48

ตน้ทุนการก่อสร้างและตน้ทุนขาย

     ตน้ทุนการก่อสร้าง (1,547,689,376.83) (1,113,826,229.17) (1,547,576,276.59) (1,270,733,006.21)

     ตน้ทุนขายสินคา้ (109,209,886.86) (113,727,502.69) 0.00 0.00

          รวมตน้ทุน (1,656,899,263.69) (1,227,553,731.86) (1,547,576,276.59) (1,270,733,006.21)

กาํไรขั�นตน้ 321,172,615.32 257,660,531.86 295,141,170.90 345,216,285.27

รายไดอื้�น 

          กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 288,628,334.47 0.00 600,000,194.00 0.00

          อื�น ๆ 29 13,112,738.32 19,472,893.19 17,718,263.97 41,386,620.26

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 622,913,688.11 277,133,425.05 912,859,628.87 386,602,905.53

ค่าใชจ่้าย

     ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,641,802.63) (3,783,622.67) 0.00 0.00

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (114,901,541.31) (96,559,786.67) (93,104,856.49) (76,571,728.68)

     หนี�สงสัยจะสูญ (569,000.00) (2,203,100.00) 0.00 0.00

     ตน้ทุนทางการเงิน (1,093.74) (9,983,449.04) (1,093.74) (9,978,700.85)

          รวมค่าใชจ่้าย (119,113,437.68) (112,529,958.38) (93,105,950.23) (86,550,429.53)

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (10,098.56) 0.00 0.00 0.00

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 503,790,151.87 164,603,466.67 819,753,678.64 300,052,476.00

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 33.1 (163,816,179.53) (56,639,833.58) (163,813,977.17) (56,460,820.12)

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 339,973,972.34 107,963,633.09 655,939,701.47 243,591,655.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



- 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

การดาํเนินงานที�ยกเลิก

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 39 180,552,798.94    168,147,125.08    299,999,998.00 0.00 

กาํไรสาํหรับงวด 520,526,771.28    276,110,758.17 955,939,699.47    243,591,655.88 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�น 

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทบญัชีใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

     ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการประมาณการ

       ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ

       ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 0.00 (3,413,229.98) 0.00 726,648.00

     ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไร

       ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 33.1 0.00 682,223.40 0.00 (145,329.60)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี 0.00 (2,731,006.58) 0.00 581,318.40

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมอื�นสาํหรับงวด 520,526,771.28 273,379,751.59 955,939,699.47 244,172,974.28

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 339,973,970.06 107,963,630.58 655,939,701.47 243,591,655.88

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานยกเลิก 180,552,069.97 168,146,509.72 299,999,998.00 0.00

     กาํไรสาํหรับงวดส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 520,526,040.03 276,110,140.30 955,939,699.47 243,591,655.88

     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 2.28 2.51 0.00 0.00

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานยกเลิก 728.97 615.36 0.00 0.00

     กาํไรสาํหรับงวดส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�

       ไม่มีอาํนาจควบคุม 731.25 617.87 0.00 0.00

520,526,771.28 276,110,758.17 955,939,699.47 243,591,655.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



- 3 -

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 520,526,040.03    273,379,135.34    955,939,699.47    244,172,974.28    

     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 731.25                  616.25                  0.00 0.00

520,526,771.28    273,379,751.59    955,939,699.47    244,172,974.28    

กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

กาํไรสาํหรับงวด 1.686 0.894 3.097 0.789

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 1.686 0.886 3.097 0.791

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 308,676,462 308,676,462 308,676,462 308,676,462

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั  พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี รวม

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้สามญั - จากการ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่

ลงทุนในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 273,379,135.34 273,379,135.34 616.25 273,379,751.59 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 898,009,136.32 1,527,939,157.27 2,080.17 1,527,941,237.44 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,410,031,013.41 2,039,961,034.36 2,980.90 2,039,964,015.26 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้

ลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,506.89) (3,506.89)

เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (308,676,462.00) (308,676,462.00) (2.48) (308,676,464.48)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 520,526,040.03 520,526,040.03 731.25 520,526,771.28 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,621,880,591.44 2,251,810,612.39 217.78 2,251,810,830.17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )

กาํไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นสามญั - จากการ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ลงทุนในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

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

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 244,172,974.28 244,172,974.28 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 598,854,869.59 1,228,784,890.54 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 872,902,950.17 1,502,832,971.12 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

   เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (308,676,462.00) (308,676,462.00)

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 955,939,699.47 955,939,699.47 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,520,166,187.64 2,150,096,208.59 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )

กาํไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 503,790,151.87 164,603,466.67 819,753,678.64 300,052,476.00 

   บวก กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 213,704,437.76 200,185,549.32 299,999,998.00 0.00 

   กาํไรก่อนภาษี 717,494,589.63 364,789,015.99 1,119,753,676.64 300,052,476.00 

     รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

       เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

         ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,098.56 0.00 0.00 0.00 

         ค่าเสื�อมราคา 22,024,017.73 24,359,736.78 12,086,484.65 13,016,019.59 

         สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 929,851.22 966,822.32 671,489.60 839,082.37 

         หนี�สงสัยจะสูญ 569,000.00 2,203,100.00 0.00 0.00 

         ค่าเผื�อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น-สินทรัพยร์อการขาย (4,855,926.81) 0.00 0.00 0.00 

         (กาํไร)จากการขายเงินลงทุน (288,628,334.47) 0.00 (600,000,194.00) 0.00 

         (กาํไร)จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ (4,920,155.86) (9,757,896.41) (4,920,155.86) (9,757,896.41)

         (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 455,834.30 (50,627.01) 516,580.96 (70,911.99)

         (กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 1,449,305.35 0.00 0.00 0.00 

         รายไดจ้ากการหกัเงินประกนัผลงาน (147,192.83) (567,525.02) (147,192.83) (567,525.02)

         รายไดจ้ากการริบเงินจอง 0.00 (95,000.00) 0.00 0.00 

         ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 106,208.37 1,590,897.38 20,484.95 1,590,897.38 

         ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,377,079.39 3,786,334.46 2,203,581.50 2,288,262.00 

         ตน้ทุนทางการเงิน 912,287.19 16,772,079.05 1,093.74 9,978,700.85 

         เงินปันผลรับ 0.00 0.00 (300,669,297.52) 0.00 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 448,776,661.77 403,996,937.54 229,516,551.83 317,369,104.77 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )



 - 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของ

     สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

         ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 121,369,299.37 188,585,524.26 146,263,054.34 385,377,889.46 

         รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 90,084,301.37 (53,411,231.00) 90,084,301.37 (62,051,138.81)

         ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 186,463,913.78 (42,058,651.81) 0.00 0.00 

         สินคา้คงเหลือ (49,089,048.06) (13,257,711.52) (15,580,532.55) (2,699,105.31)

         เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยร์อการขาย (1,055,802.63) 0.00 0.00 0.00 

         เงินสดรับจากการขายสินทรัพยร์อการขาย 3,192,491.70 0.00 0.00 0.00 

         ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย (68,052.59) 0.00 0.00 0.00 

         ลูกหนี� เงินประกนัผลงาน (39,640,322.51) 1,947,791.36 (33,605,277.43) (13,772,613.60)

         เงินมดัจาํ (16,400,643.03) 25,291,561.69 (20,214,376.73) 26,699,532.65 

         สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 450,931.45 (1,410,138.00) 440,431.45 (1,196,735.00)

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของ

     หนี� สินดาํเนินงาน เพิ�มขึ�น(ลดลง)

         เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (86,355,622.20) (102,451,655.14) (87,646,059.93) (55,563,601.07)

         เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 15,686,861.33 (3,856,628.63) 10,555,347.15 (8,747,247.01)

         รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื�อจะขาย (34,216,887.11) (40,422,036.00) 0.00 0.00 

         ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,353,669.00) (938,212.00) 0.00 0.00 

         เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง (223,874,275.73) (119,979,056.59) (223,874,275.73) (257,968,706.92)

         ภาษีขายตั�งพกั (9,822,866.82) (25,987,026.57) (9,685,909.27) (25,806,715.95)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 404,147,271.09 216,049,467.59 86,253,254.50 301,640,663.21 

         จ่ายดอกเบี�ย (3,395,318.93) (19,920,066.17) (1,093.74) (9,978,700.67)

         เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 91,144.20 0.00 0.00 0.00 

         จ่ายภาษีเงินได้ (85,483,227.81) (87,448,689.77) (80,008,264.90) (75,420,463.43)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 315,359,868.55 108,680,711.65 6,243,895.86 216,241,499.11 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )
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บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         เงินสด(รับ)จ่าย จากการใหกู้ย้มืกบักิจการที�เกี�ยวขอ้ง 0.00 0.00 (99,996,380.39) 0.00

         เงินสด(รับ)จ่าย จากการใหกู้ย้มืกบักิจการอื�น (50,000,000.00) 0.00 (50,000,000.00) 0.00

         เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (700,000,000.00) (400,000,000.00) (700,000,000.00) (400,000,000.00)

         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว 870,000,000.00 286,555,327.72 870,000,000.00 286,555,327.72 

         เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุน 0.00 0.00 (299,999,985.00) 0.00 

         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 899,999,994.00 0.00 899,999,994.00 0.00 

         เงินลงทุนชั�วคราวเงินฝากประจาํ(เพิ�มขึ�น)ลดลง (13,219,165.32) 0.00 (13,219,165.32) 0.00 

         เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,784,457.40) (16,760,774.97) (6,227,680.77) (9,987,219.14)

         เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 204,944.88 101,828.44 144,197.22 3,043,081.77 

         เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (64,500.00) (599,987.00) (50,000.00) (384,800.00)

         เงินฝากสถาบนัการเงินมีภาระผกูพนั 15,923,520.85 59,484,383.31 15,923,520.85 59,485,052.18 

         เงินสดรับจากรายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 300,669,297.52 0.00 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 1,014,060,337.01 (71,219,222.50) 917,243,798.11 (61,288,557.47)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

          เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 666,000,000.00 0.00 0.00 

          เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (38,222,517.00) (541,105,728.25) 0.00 0.00 

          เงินสดจ่ายชาํระเจา้หนี�ตามสัญญาเช่าระยะยาว 0.00 (129,396.24) 0.00 0.00 

          เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ�มขึ�น 15.00 0.00 0.00 0.00 

          เงินสดจ่ายเงินปันผล (308,676,464.48) (154,338,238.21) (308,676,462.00) (154,338,231.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (346,898,966.48) (29,573,362.70) (308,676,462.00) (154,338,231.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 982,521,239.08 7,888,126.45 614,811,231.97 614,710.64 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 707,489,688.40 544,024,134.69 519,632,733.95 368,224,948.56 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจาก

       การดาํเนินงานที�ยกเลิก (184,795,244.85) (157,587,285.76) 0.00 0.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 1,505,215,682.63 394,324,975.38 1,134,443,965.92 368,839,659.20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                       )



บริษทั  พรีบิลท ์ จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

1.  ขอ้มูลทั�วไป 

          บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจาํกดั ซึ� งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2538

     และเมื�อวนัที� 10 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน มีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี�

          สาํนกังานใหญ่ตั�งอยูเ่ลขที� 503 ชั�นที� 1  ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

          บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการรับเหมาก่อสร้าง

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน

     2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

            งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ภายใตพ้ระราชบญัญติั

     วิชาชีพบญัชี  พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัที�  11  ตุลาคม

     2559  เรื�อง กาํหนดรายการยอ่ที�ตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที� 2 ) พ.ศ. 2559  และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบั

     หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน   ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ 

     และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

            งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ          จดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ

     องคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน   ยกเวน้รายการที�เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง

     2.2  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั

            ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ การประมาณการ

     ในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ  การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�    ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงใน

     งบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการ

     ไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�

            ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�

            ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ   ผลขาดทุนที�

     คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจ

     ที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )



            ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา

            ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และ

   มูลค่าคงเหลือ เมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี

   เปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น

            นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน

     จากการดอ้ยค่า  หากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

     ใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น

            สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

            ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที�ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหาร

     จาํเป็นตอ้งประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�คาดวา่จะไดรั้บจากอายกุารใหป้ระโยชน์ที�เหลืออยูโ่ดยประมาณ

            สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุน

     ทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

     ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น  ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

     ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด  โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิด

     ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

            ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน

          หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน

     ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั�น   เช่น   อตัราคิดลด 

     อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

2.3  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหวา่งงวด 

              สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    การตีความมาตรฐานการบญัชี และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือหลงัวนัที�   1   มกราคม   2560 

      ตามรายละเอียด ดงันี�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) เรื�อง

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด

ฉบบัที�   8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้

ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความ

     ช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ฉบบัที� 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม

ฉบบัที� 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา

ฉบบัที� 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน

ฉบบัที� 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) เรื�อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกนัภยั

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก

ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

     กิจกรรมดาํเนินงาน

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า

ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะและหนี� สินที�มี

     ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ

   สภาพแวดลอ้ม

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) เรื�อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29  (ปรับปรุง  2559) 

     เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�า  และ

    ปฏิสัมพนัธ์ ของรายการเหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 

    (ปรับปรุง 2559)  เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที�นาํส่งรัฐ

            มาตรฐานการบญัชี    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

     รายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี�  

2.4  การวดัมูลค่ายติุธรรม

       นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  หลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั�งย์

สินทรัพและหนี� สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

        บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย    กาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม  กรอบแนวคิดนี�รวมถึง

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่า    ซึ� งมีความรับผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมที�มีนยัสาํคญั   รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรม 

ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

        กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดแ้ละปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัอยา่งสมํ�าเสมอ

หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้หรือการตั�งราคา  กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

หลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่า  รวมถึงการจดัระดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็น

ไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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2.4  การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ)

              ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

              เมื�อวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที�สุด เท่าที�

จะทาํได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่านี�ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี�

        ขอ้มูลระดบั 1   เป็นราคาเสนอซื�อขาย(ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั

        ขอ้มูลระดบั 2   เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา)  ถา้สินทรัพยน์ั�น

                                      หรือหนี� สินนั�น นอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

        ขอ้มูลระดบั 3   เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สังเกตได(้ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได)้

             หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์   หรือหนี� สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�

แตกต่างกนั     การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม

ของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม

             บริษทัฯและบริษทัยอ่ย    รับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการ

       โอนขอ้มูล เพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปนี�  

        หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4.7 และขอ้ 7 เงินลงทุนชั�วคราว 

        หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 36 เครื�องมือทางการเงิน 

3.  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

     3.1  ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทั  ซึ� งบริษทั  พรีบิลท ์ จาํกดั  (มหาชน)   มีอาํนาจควบคุม

            ในบริษทัเหล่านั�น      หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัที�เป็นสาระสาํคญัแลว้     โดยบริษทัฯ     ไดน้าํ

            บริษทัยอ่ยเขา้มาจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�มีอาํนาจควบคุม  

     3.2  งบการเงินรวมนี�จดัทาํขึ�น    โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั   พรีบิลท ์  

            จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  เท่านั�น  การใชข้อ้มูลตามงบการเงินเพื�อวตัถุประสงคอื์�น   อาจมีขอ้จาํกดัดา้นลกัษณะ

            ธุรกิจที�ค่อนขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัต่าง ๆ ที�นาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

     3.3  งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงินบริษทัยอ่ย  

            ซึ� งบริษทั  พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  เขา้ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัยอ่ยดงันี�

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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3.  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม (ต่อ)

ชื�อบริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

            -  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น ผลิต / ขายพื�น 99.99 99.99

                   แมททีเรียล จาํกดั คอนกรีตอดัแรง

            -  บริษทั พรีบิลท ์ โฮลดิ�ง จาํกดั ลงทุนใน 100.00 0.00

บริษทัอื�น

            -  บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท พฒันาอสังหา- 40.00 0.00

                   กรุ๊ป จาํกดั ริมทรัพยเ์พื�อขาย

            -  บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหา- 0.00 99.99

ริมทรัพยเ์พื�อขาย

            -  บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จาํกดั บริหารอาคารชุด 0.00 99.97

        บริษทัยอ่ย เป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ  การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อบริษทัฯ  เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน

     ผนัแปร  จากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั�นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั�น   ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวน

     เงินผลตอบแทนของบริษทัฯ      งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การ

     ควบคุมสิ�นสุดลง

           การสูญเสียความควบคุม

        เมื�อบริษทัฯ  สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย   บริษทัฯ ตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สินของบริษทัยอ่ยนั�นออกรวมถึงส่วน

    ไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม และส่วนประกอบอื�นในส่วนของเจา้ของที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั�น  กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�น

     จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมที�ยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่า

     ดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ณ  วนัที�สูญเสียการควบคุม

       3.4 การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

      เมื�อวนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหข้ายเงินลงทุนในบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั

(มหาชน) ซึ� งรวมถึงบริษทัยอ่ยของ  บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  คือ บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จาํกดั  ราคาหุน้ละ 3.00 บาท  

รวมเป็นเงิน 899,999,994 บาท โดยทาํบนัทึกความเขา้ใจในการซื�อขายไว ้ เมื�อวนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2560 และที�ประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ไดมี้มติอนุมติัการขายหุน้ดงักล่าว  เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560   ซึ� งผูซื้�อไดช้าํระราคาหุน้  โดย

ครบถว้นในวนัที�  31  พฤษภาคม  2560    ซึ� งเป็นวนัที�การควบคุมสิ�นสุดลง  ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�ยกเลิกคือ

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และการบริหารอาคารชุด  จึงถูกแสดงแยกจากส่วนของการดาํเนินงานต่อเนื�องตามที�ปรากฎใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )

อตัราร้อยละของการถือหุน้

ความสัมพนัธ์

บมจ. บิลท ์แลนด์

บริษทัยอ่ยของ

บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ย

หรือส่วนไดเ้สีย

บริษทัยอ่ย
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บริษทัร่วมของ

บริษทั พรีบิลท ์ โฮลดิ�ง จาํกดั 



4.  สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

               4.1.1  บริษทัฯ      รับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง      โดยพิจารณาเมื�อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาของบริษทัฯ

                สามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  รายไดต้ามสัญญารับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ  โดยอตัราส่วน

                ของงานที�ทาํเสร็จประมาณโดยวิศวกร    ซึ� งเป็นการพิจารณาจากการสาํรวจทางกายภาพเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการก่อ

                สร้างที�เกิดขึ�นจริงของงานที�ทาํเสร็จ   จนถึงวนัที�ตามงบแสดงฐานะการเงินเทียบกบัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง

                ทั�งสิ�น    กรณีที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ตน้ทุนทั�งสิ�นของโครงการเกินกวา่มูลค่า       รายไดต้ามสัญญา  

                กิจการจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   รายไดที้�รับรู้แลว้แต่ยงัไม่

                ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น  "รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ"   ในงบแสดงฐานะการเงิน

                4.1.2  ตน้ทุนการก่อสร้าง ประกอบดว้ย ค่าวสัดุ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

                4.1.3  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายเมื�อมีการส่งมอบสินคา้    และไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระ

                สาํคญัใหก้บัผูซื้�อแลว้

                4.1.4  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมที�ดิน  และอาคารชุดพกัอาศยัเป็นรายไดท้ั�งจาํนวน  เมื�อบริษทัยอ่ย

                ไดโ้อนความเสี�ยงและผลประโยชน์ที�มีนยัสาํคญัในทรัพยสิ์นใหก้บัผูซื้�อแลว้ 

                4.1.5  บริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริหารอาคารชุด  เป็นรายได้

                ตามเกณฑค์งคา้ง

                4.1.6   บริษทัยอ่ยคาํนวณตน้ทุนจากการขายบา้นพร้อมที�ดินและอาคารชุดพกัอาศยัตามเกณฑพ์ื�นที� และเกณฑร์าคาขาย

                4.1.7  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดอื้�นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภท

     ที�ตอ้งจ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลาที�กาํหนด    และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่อง    ซึ� งมีความเสี�ยงต่อการเปลี�ยนแปลงใน

     มูลค่านอ้ย 

     4.3  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยแสดงลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  ดว้ยยอดสุทธิจากค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ   และบนัทึกค่าเผื�อ

     หนี�สงสัยจะสูญโดยประมาณการจากจาํนวนหนี� ที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได ้จาํนวนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

     ประมาณขึ�นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต   และตามสถานะทางการเงินปัจจุบนัของลูกหนี�คงคา้ง   ณ   วนัที�ใน

     งบแสดงฐานะการเงิน

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )

 - 8 -



4.  สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  (ต่อ)

     4.4  ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

            ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  แสดงดว้ยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ

     แลว้แต่อยา่งใดจะตํ�ากวา่    ราคาทุนประกอบดว้ย   ที�ดิน    ค่าพฒันาที�ดิน    ค่าก่อสร้าง   ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบั

     โครงการและดอกเบี�ยเงินกูย้มืที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ� งจะหยดุบนัทึกดอกเบี�ยจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุน  เมื�องานก่อสร้างแลว้เสร็จหรือ

     โครงการหยดุพฒันา

     4.5  การบนัทึกดอกเบี�ยจ่ายจากการกูย้มืเป็นตน้ทุนของทรัพยสิ์น

            บริษทัยอ่ย  บนัทึกดอกเบี�ยจ่ายที�เกิดจากการกูย้มืเพื�อใชใ้นระหวา่งการพฒันาก่อสร้างเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนโครงการ

     ที�เกี�ยวขอ้ง และจะหยดุบนัทึกเมื�อโครงการไดแ้ลว้เสร็จ พร้อมที�จะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคห์รือพร้อมที�จะขายหรือหยดุชะงกั

     ลง จนกวา่จะมีการดาํเนินการพฒันา/ก่อสร้างต่อไป

     4.6  สินคา้คงเหลือ

            สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน

     ออกก่อน

     4.7  เงินลงทุน

            4.7.1  เงินลงทุนในหลกัทรัพยก์องทุนรวมที�เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้    แสดงตามมูลค่ายติุธรรม   บริษทัฯ 

                     บนัทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย ์     เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุน     ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

                     ในกรณีที�บริษทัฯ จาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุน

                     ของเงินลงทุนชนิดเดียวกนั  คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

            4.7.2  มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ และหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย จะใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ที�ประกาศ

                     ณ วนัที�รายงาน

            4.7.3  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม    ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไวโ้ดยวิธีราคาทุน  (Cost Method)

                        หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย

            4.7.4  เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  ซึ� งบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป  และ

                      แสดงดว้ยราคาทุนปรับยอดดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

     4.8  ที�ดินรอการพฒันา

            ที�ดินรอการพฒันา  หมายถึง  ที�ดินที�ถือไวเ้พื�อพฒันาโครงการในอนาคต  โดยแสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื�อ

     การดอ้ยค่า(ถา้มี) ราคาทุนประกอบดว้ย ค่าที�ดินและค่าใชจ่้ายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งที�ดิน รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื

     ที�เกี�ยวขอ้งที�เกิดขึ�นในระหวา่งการพฒันาและหยดุรวมตน้ทุนกูย้มืเมื�อหยดุการพฒันา

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  (ต่อ)

     4.9  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

            ที�ดิน  แสดงตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม    และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ

     สินทรัพย ์(ถา้มี)

            ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์  ของบริษทัยอ่ย "บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล  จาํกดั"  ในการจดัทาํงบการเงิน

     รวมแสดงตามมูลค่ายติุธรรม  เนื�องจากเป็นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ระบุไดเ้พื�อการซื�อเงินลงทุน 

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   คาํนวณค่าเสื�อมราคาสาํหรับสินทรัพยท์ุกประเภท    โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้าน

     โดยประมาณของสินทรัพยด์งันี�  

 จาํนวนปี

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5

เครื�องใชแ้ละเครื�องตกแต่งสาํนกังาน 3 - 5

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5

หอ้งตวัอยา่ง 5

ยานพาหนะ 5

โครงป้ายโฆณา 5

อาคารชั�วคราวและสินทรัพยป์ระจาํอื�น ๆ 5

            ในการจดัทาํงบการเงินรวม    สินทรัพยป์ระจาํที�มีการประเมินราคายติุธรรมเพิ�มของบริษทัยอ่ย     "บริษทั    พีซีเอม็

     คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จาํกดั"  เพื�อใชใ้นการซื�อเงินลงทุน  ไดค้าํนวณค่าเสื�อมราคาใหม่สาํหรับอาคารและอุปกรณ์โดย

     วิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านที�เหลือ  โดยประมาณของสินทรัพย ์ นบัจากวนัที�บริษทัฯ ซื�อเงินลงทุนมาดงันี�

จาํนวนปี

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 12 - 44

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2 - 14

             บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  รวมตน้ทุนที�ประมาณในเบื�องตน้สาํหรับการรื�อ  การขนยา้ยและการบูรณะสถานที�ตั�งของ

     สินทรัพย ์ ซึ� งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์  และคิดค่าเสื�อมราคา  

     สาํหรับส่วนประกอบของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั  เมื�อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั�นมี

     ตน้ทุนที�มีนยัสาํคญั เมื�อเทียบกบัตน้ทุนทั�งหมดของทรัพยสิ์นนั�น  และทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์  มูลค่าคงเหลือและ

     วิธีการคิดค่าเสื�อมราคาอยา่งนอ้ยที�สุดทุกสิ�นรอบบญัชี  

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  (ต่อ)

     4.10  การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

           บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพย์

     ที�ไม่มีตวัตนต่างๆ    เมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า   โดยพิจารณาจากมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 

     หากมีราคาตํ�ากวา่ราคาตามบญัชีถือวา่สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า           ซึ� งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวใน

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ      และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย    จะบนัทึกกลบัรายการจากการดอ้ยค่า    ต่อเมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่

     การดอ้ยค่านั�นไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัมีอยูแ่ต่จะเป็นไปตามทางที�ลดลง  โดยบนัทึกในบญัชี  "รายไดอื้�น"

             มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์  หมายถึง   ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชท้รัพยสิ์น   แลว้แต่ราคาใด

     จะสูงกวา่และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  หรือหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

     4.11  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

             สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         ซึ� งมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ   เช่น  โปรแกรม

      คอมพิวเตอร์  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตดัจ่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ 3-10 ปี 

4.12 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก

            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายแสดงดว้ยจาํนวนที�ตํ�ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

ในการขาย  บริษทัฯ  จดัประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์�ยกเลิก) เป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย  หาก

มูลค่าตามบญัชีที�จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั�นต่อไป ในกรณีเช่นนี� สินทรัพย ์ตอ้งมี

ไวเ้พื�อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั ซึ� งขึ�นอยูก่บัขอ้ตกลงที�เป็นปกติและถือปฏิบติักนัทั�วไปสาํหรับการขายสินทรัพยเ์หล่า

นั�นและการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก    ผูบ้ริหารในระดบัที�เหมาะสมตอ้งผกูมดักบัแผนการ

ขายสินทรัพย ์ (หรือกลุ่มสินทรัพยที์�ยกเลิก)    และการขายดงักล่าวตอ้งคาดวา่จะเขา้เงื�อนไขในการรับรายการเป็นรายการ

ขายที�เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัที�จดัประเภทสินทรัพย์

       ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย

     4.13  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

              รายจ่ายเกี�ยวกบัภาษีในรอบระยะเวลาบญัชีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

              4.13.1  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

    บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�ตอ้งจ่ายในแต่ละงวด เป็นค่าใชจ่้ายทั�งหมดในงวดนั�น 

              และคาํนวณภาษีเงินไดต้ามที�กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  (ต่อ)

              4.13.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

        บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

              สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�  ณ  วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินนั�น โดยใชอ้ตัราภาษี

              ที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

        บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราว        ที�ตอ้งเสียภาษี 

              ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทาง

              ภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ในจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ ที�บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

              เพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น

      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ�นรอบ

              ระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปค่อนขา้งแน่วา่  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

              จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมด หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

         บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ หากภาษีที�

              เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

     4.14  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพและค่าใชจ่้ายพนกังาน

              4.14.1  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

                         เมื�อเกิดรายการ

              4.14.2  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

                        บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  จดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ    ซึ� งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที�ได้

              กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้   สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และ

              บริษทัยอ่ย และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้

              กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบสมทบจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย     เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ    

              บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการนั�น

              4.14.3  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

                         ภาระผกูพนัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  เกี�ยวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  ไดบ้นัทึกในงบการเงิน

              ดว้ยวิธีคิดลด    แต่ละหน่วยที�ประมาณการไวซึ้� งคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     ภายใตส้มมติฐานที�

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดขึ�นอยา่งเหมาะสม 

                         ผลกาํไรหรือขาดทุน   จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   สาํหรับโครงการผลประโยชน์

              พนกังานหลงัออกจากงาน จะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  (ต่อ)

     4.15  กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

              กาํไรต่อหุน้ ที�แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน    ซึ� งคาํนวณโดยการหารยอดกาํไรสุทธิ

     สาํหรับรอบระยะเวลารายงาน ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

     4.16  ประมาณการทางบญัชี

              การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและตั�งขอ้

     สมมติฐานบางประการ  ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงไวใ้นงบการเงิน  และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

     งบการเงิน  ซึ� งผลที�เกิดขึ�นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินที�ประมาณไว้

     4.17  ประมาณการหนี� สิน 

              บริษทัฯและบริษทัยอ่ย    จะบนัทึกประมาณการหนี� สินเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ ของการเกิดภาระผกูพนัใน

     ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน   อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต     ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่

     จะส่งผลใหสู้ญเสียทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ       เพื�อจ่ายชาํระภาระผกูพนั        และจาํนวนที�ตอ้งจ่ายสามารถ

     ประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

             หากบริษทัฯ และบริษทั คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายที�จ่ายชาํระไปตามประมาณการหนี� สินทั�งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน

     บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  จะรับรู้รายจ่ายที�ไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้ง

5. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

       บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จาํกดั บริษทั พรีบิลท ์โฮลดิ�ง  และบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  

มีรายการบญัชี ซึ� งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจระหวา่งกนั และกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้ายส่วนหนึ�ง เกิดรายการกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว  บริษทัฯและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้

และ/หรือ มีผูถื้อหุน้ และ/กรรมการร่วมกนั  ผลของรายการดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบการเงินนี�    ตามเกณฑที์�ไดพ้ิจารณา

ร่วมกนัวา่เป็นไปตามปกติในทางการคา้ระหวา่งบริษทั เช่นเดียวกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัคู่คา้อื�น ๆ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์

1.  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จาํกดั บริษทัยอ่ย

2.  บริษทั พรีบิลท ์โฮลดิ�ง จาํกดั บริษทัยอ่ยตั�งแต่วนัที� 3 เมษายน 2560

3.  บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จาํกดั บริษทัร่วมของบริษทั พรีบิลท ์โฮลดิ�ง จาํกดั

4.  บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย จนถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2560

5.  บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน)

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                                 )
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5. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัมีนโยบายการกาํหนดราคาดงันี�

ลกัษณะรายการคา้ นโยบายการกาํหนดราคา

บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) รายไดรั้บเหมาก่อสร้าง ราคาตามสัญญาซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด

ดอกเบี�ยรับ-เงินใหกู้ย้มืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2.00 - 5.00 ต่อปี

ซื�อ-ขายทรัพยสิ์น ราคาตามสภาพของทรัพยสิ์น

ค่าเช่าสาํนกังาน ตามราคาตลาด

บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังาน ตามราคาตลาด

บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น

     แมททีเรียล จาํกดั ซื�อ-ขายสินคา้ ตามราคาตลาด

กรรมการบริษทัฯ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ ราคาปกติที�ขายใหก้บัลูกคา้ทั�วไป

        รายการบญัชีที�เป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560

     และวนัที�  31 ธนัวาคม 2559  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

  ลูกหนี�การคา้

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 127,962,884.21

  ลูกหนี� อื�น

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 17,753.77

  ลูกหนี� เงินประกนัผลงาน

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 39,273,276.73

  เจา้หนี�การคา้

บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล 0.00 0.00 17,419,848.83 24,708,501.08

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 2,361,082.00

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้ง

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 280,003,619.61 0.00 280,003,619.61

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                           )
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บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั



5. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

  ดอกเบี�ยคา้งรับ

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 1,201,549.61 0.00 1,201,549.61

            รายไดแ้ละรายจ่ายกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ที�มีสาระสาํคญั  สาํหรับงวด 3 เดือน  สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 

     และ 2559 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

  รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 98,711,887.47

  ส่วนลดจ่าย 

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 38,682,355.67 0.00

  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์

ญาติสนิทกรรมการบริษทัฯ 0.00 4,503,217.00 0.00 0.00

กรรมการบริษทัยอ่ย 0.00 4,421,812.02 0.00 0.00

0.00 8,925,029.02 0.00 0.00

  ดอกเบี�ยรับ

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 1,523,577.01 6,422,401.30

  เงินปันผลรับ

บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล 0.00 0.00 669,300.00 9,990,992.70

  รายไดค่้าเช่าและบริการสาธารณูปโภค

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 197,434.76 296,152.14

บจ. บิลท ์ฮาร์ท 0.00 0.00 19,607.48 29,411.22

รวม 0.00 0.00 217,042.24 325,563.36

  ซื�อสินคา้

บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล 0.00 0.00 29,832,518.88 18,141,803.90

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                           )
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5. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

            รายไดแ้ละรายจ่ายกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ที�มีสาระสาํคญั  สาํหรับงวด 6 เดือน  สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 

     และ 2559 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

  รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 270,355,164.24

  ส่วนลดจ่าย 

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 38,682,355.67 0.00

  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์

กรรมการบริษทัฯ 0.00 2,336,227.87 0.00 0.00

ญาติสนิทกรรมการบริษทัฯ 0.00 4,503,217.00 0.00 0.00

กรรมการบริษทัยอ่ย 0.00 4,421,812.02 0.00 0.00

0.00 11,261,256.89 0.00 0.00

  ขายทรัพยสิ์น

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

  ดอกเบี�ยรับ

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 4,398,580.57 12,844,802.59

  เงินปันผลรับ

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 299,999,998.00 0.00

บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล 0.00 0.00 669,300.00 9,990,992.79

  รายไดค่้าเช่าและบริการสาธารณูปโภค

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 493,586.90 592,304.28

บจ. บิลท ์ฮาร์ท 0.00 0.00 49,018.70 58,822.44

รวม 0.00 0.00 542,605.60 651,126.72

  ซื�อสินคา้

บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล 0.00 0.00 60,595,483.18 48,269,560.23

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                           )
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5. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

        ณ  วนัที�  30  มิถุนายน  2560  และวนัที�  31  ธนัวาคม  2559  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการคํ�าประกนั การชาํระหนี�วงเงิน

                กูย้มืระยะสั�น กูย้มืระยะยาว และหนงัสือคํ�าประกนั ของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ที�จะตอ้งชาํระแก่ธนาคารแห่งหนึ�ง 

                วงเงินรวม  1,127.00 ลา้นบาท

        ณ วนัที� 8 สิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดย้กเลิกภาระคํ�าประกนัการชาํระหนี�วงเงินสินเชื�อของบริษทั บิลทแ์ลนด ์จาํกดั (มหาชน)

                แลว้ทั�งจาํนวน

6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

              เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

เงินสด 215,000.00 215,000.00 0.00 0.00

เช็คถึงกาํหนดชาํระ 35,384,197.05 25,406,606.76 35,384,197.05 25,406,606.76

เงินฝากกระแสรายวนั 20,998,101.35 35,987,684.64 20,938,590.61 30,010,490.03

เงินฝากออมทรัพย ์ 1,319,577,141.52 523,477,056.75 949,079,935.55 341,982,477.21

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 129,041,242.71 122,403,340.25 129,041,242.71 122,233,159.95

รวม 1,505,215,682.63 707,489,688.40 1,134,443,965.92 519,632,733.95

            ณ  วนัที� 30 มิถุนายน 2560  และ วนัที� 31 ธนัวาคม  2559   บริษทัฯและบริษทัยอ่ย   มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

   และเงินฝากประจาํ 3 เดือน อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.80 ถึง 1.50 ต่อปี

7.  เงินลงทุนชั�วคราว 

              เงินลงทุนชั�วคราว ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

เงินฝากประจาํ 3 - 12 เดือน 256,742,669.48 243,523,504.16 256,742,669.48 243,523,504.16

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 539,024,463.62 704,104,307.76 539,024,463.62 704,104,307.76

รวม 795,767,133.10 947,627,811.92 795,767,133.10 947,627,811.92

            ณ  วนัที� 30 มิถุนายน 2560  และ วนัที� 31 ธนัวาคม  2559   บริษทัฯ   มีเงินฝากประจาํกบัธนาคาร  ระยะเวลา   4  เดือน  ถึง

      12 เดือน ในอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.90 ถึง 1.70 ต่อปี และร้อยละ 0.90 ถึง 2.25 ต่อปี ตามลาํดบั

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                           )
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7.  เงินลงทุนชั�วคราว (ต่อ)

              เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

ราคาทุน/ ราคาทุน/

ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม

            เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้

               หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี� 536,816,083.27 256,742,669.48 697,671,612.90 704,104,307.76

               บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่า 2,208,380.35 0.00 6,432,694.86 0.00

รวม 539,024,463.62 256,742,669.48 704,104,307.76 704,104,307.76

8.  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 

              ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560  และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

            ลูกหนี�การคา้ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 202,110,922.70 297,831,484.91 171,849,861.37 385,219,441.21

เกินกาํหนดชาํระ

     อายรุะหวา่ง 1 - 3 เดือน 152,339,967.15 174,290,008.88 137,438,973.70 157,326,782.29

     อายรุะหวา่ง 3 - 6 เดือน 2,589,576.26 4,649,726.11 0.00 746,488.24

     อายรุะหวา่ง 6 - 12 เดือน 86,860,761.28 900,805.64 86,572,763.64 587,915.03

     อายมุากกวา่ 12 เดือน 18,475,143.71 18,740,740.25 15,317,892.94 15,317,892.94

รวม 462,376,371.10 496,412,765.79 411,179,491.65 559,198,519.71

            (หกั)  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (18,869,892.94) (18,300,892.94) (15,317,892.94) (15,317,892.94)

            รวมลูกหนี�การคา้ 443,506,478.16 478,111,872.85 395,861,598.71 543,880,626.77

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                           )
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8.  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

            ลูกหนี� อื�น

            ลูกหนี� อื�น 2,915,721.91 5,263,273.40 2,175,639.51 1,457,936.81

            ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 37,935,064.89 67,207,883.85 36,671,509.25 25,496,083.74

ดอกเบี�ยคา้งรับ 3,690,417.45 2,836,804.77 3,679,083.15 4,026,147.97

ภาษีซื�อตั�งพกั 9,779,484.94 19,802,653.07 9,544,816.14 19,319,015.67

รวม 54,320,689.19 95,110,615.09 52,071,048.05 50,299,184.19

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 497,827,167.35 573,222,487.94 447,932,646.76 594,179,810.96

9. เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

            ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ใหกู้ย้มืแก่บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยออกตั�วสัญญาใชเ้งิน

     ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.20 - 5.00 ต่อปีโดยไม่มีหลกัประกนั

10. เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น

           ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560  บริษทัฯ ใหกู้ย้มืแก่ บริษทั 2 แห่ง โดยออกตั�วสัญญาใชเ้งินครบกาํหนดเมื�อทวงถาม อตัราดอกเบี�ย

      ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยไม่มีหลกัประกนั และตั�วสัญญาใชเ้งินอาวลั  ครบกาํหนดวนัที�  31 กรกฏาคม 2560  อตัราดอกเบี�ยรัอยละ 

       4.00  ต่อปี

11.  รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ

              รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560  และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

มูลค่างานตามสัญญา 3,535,361,555.51   4,826,060,781.68   3,535,361,555.51   4,826,060,781.68 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน

      ของงานที�ทาํเสร็จ 1,238,822,200.37 1,863,417,429.31 1,238,822,200.37 1,863,417,429.31

(หกั)  มูลค่างานก่อสร้างที�เรียกเก็บ (1,137,915,031.29) (1,672,425,958.86) (1,137,915,031.29) (1,672,425,958.86)

รวม 100,907,169.08 190,991,470.45 100,907,169.08 190,991,470.45

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                           )

งบการเงินรวม



12.  ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

              ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินคา้สาํเร็จรูป - อาคารชุด 0.00 680,048,096.87 0.00 0.00 

ที�ดิน 0.00 357,440,378.38 0.00 0.00 

งานระหวา่งก่อสร้าง 0.00 210,354,804.19 0.00 0.00 

ตน้ทุนการกูย้มื 0.00 7,632,120.03 0.00 0.00 

รวม 0.00 1,255,475,399.47 0.00 0.00 

              ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  บริษทั  บิลท ์ แลนด ์ จาํกดั  (มหาชน) บริษทัยอ่ย  มีโครงการที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ จาํนวน

      8 โครงการ

              ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างโครงการของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  ไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพย์

      ค ํ�าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร  ตามหมายเหตุ 25

              ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2559   บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย     ไดมี้การบนัทึกดอกเบี�ยเขา้เป็นตน้ทุน

      โครงการจาํนวน 13.48 ลา้นบาท

13. สินคา้คงเหลือ 

              สินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินคา้สาํเร็จรูป 38,649,237.58      15,521,295.62        0.00 0.00 

วตัถุดิบ 17,406,148.97      8,722,426.31          0.00 0.00 

วสัดุก่อสร้าง 64,937,303.04 49,356,770.49 64,937,303.04 49,356,770.49 

วสัดุสิ�นเปลือง 13,235,149.33      11,538,298.44        0.00 0.00 

รวม 134,227,838.92 85,138,790.86 64,937,303.04 49,356,770.49 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                                  )

 - 20 -



14. เงินลงทุนในบริษทัร่วม

              เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

วิธีส่วนไดเ้สีย

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

               ชื�อกิจการ ประเภทกิจการ 2560 2559 2560 2559 2559

บริษทั พี แอนด ์พี พฒันาอสัง-

     แอสเซท กรุ๊ป จาํกดั หาริมทรัพย์

เพื�อขาย 40.00     0.00 389,901.44 0.00 0.00 

รวม 389,901.44 0.00 0.00 

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง จาํนวน 10,098.56 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของกาํไรสุทธิ

15. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

              เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

วิธีราคาทุน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

               ชื�อกิจการ ประเภทกิจการ 2560 2559 2560 2559 2559

บริษทั พีซีเอม็ ผลิต / ขาย

     คอนสตรัคชั�น พื�นคอนกรีต

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

บริษทั พรีบิลท์ ลงทุนใน

     โฮลดิ�ง จาํกดั บริษทัอื�น 100.00   0.00 299,999,985.00   0.00 0.00 

บริษทั บิลท ์แลนด ์ พฒันาอสัง-

     จาํกดั (มหาชน) หาริมทรัพย์

เพื�อขาย 0.00 99.99      0.00 299,999,800.00    0.00 

บริษทั บิลท ์ฮาร์ท บริหาร

     จาํกดั อาคารชุด 0.00 99.97      0.00 0.00 0.00 

รวม 586,554,633.75 586,554,448.75    9,990,992.79 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                                  )
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สดัส่วนการลงทุน

(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปันผล

สดัส่วนการลงทุน งบการเงินรวม

(ร้อยละ) เงินปันผล

2560

0.00 

0.00 



15. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ)

    ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัฯ ลงทุนในบริษทั พรีบิลท ์โฮลดิ�ง จาํกดั ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมดของบริษทั

ยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวน 

    ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2560  บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ซึ�งรวมถึง บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จาํกดั 

ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  ในราคา  900.00 ลา้นบาท   ซึ� งไดรั้บชาํระมูลค่าหุน้ดงักล่าวทั�งหมดแลว้

โดยบริษทัฯ ไดรั้บรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 600.00 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจาํนวน 

288.63 ลา้นบาท ในงบกาเรเงินรวม ทั�งนี�บริษทัฯ และผูซื้�อไดมี้ขอ้ตกลงตามบนัทึกฉบบัลงวนัที� 11 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระสาํคญั  

โดยสรุปว่าบริษทัฯ   จะโอนหุน้ที�ซื�อขายกนัดงักล่าวใหก้บัผูซื้�อ  เมื�อบริษทั  บิลท ์ แลนด ์ จาํกดั  (มหาชน)  ไดช้าํระหนี� เงินกูย้มื 380 

ลา้นบาท (หมายเหตุ 10 )  ชาํระหนี�การคา้งานก่อสร้างทั�งหมด และปลดหนี�ตามภาระคํ�าประกนัต่อธนาคาร

16. เงินลงทุนระยะยาวอื�น 

              เงินลงทุนระยะยาวอื�น ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม อตัราดอกเบี�ย อายุ หมายเหตุ

รายการ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

พนัธบตัรรัฐบาล 

            บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จาํกดั 1,100,000.00         1,100,000.00          4.00-5.50% 5 - 10 ปี ค ํ�าประกนัการ

ใชก้ระแสไฟฟ้า

รวม 1,100,000.00         1,100,000.00          

          ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จาํกดั บริษทัยอ่ย มีพนัธบตัรรัฐบาล

     3 ฉบบั ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที� 3 กนัยายน 2561  วนัที� 3 ธนัวาคม 2562 และวนัที� 13 มีนาคม 2566

 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                                  )



17. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

              ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560  และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)

1 มกราคม 2559 เพิ�มขึ�น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธนัวาคม 2559 เพิ�มขึ�น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 30 มิถุนายน 2560

ราคาทุน:-

     ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน 195,151,050.77 0.00 0.00 0.00 195,151,050.77 0.00 0.00 0.00 195,151,050.77

     อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 102,683,641.27 0.00 (22,200.00) 151,815.18 102,813,256.45 0.00 0.00 0.00 102,813,256.45

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

     เครื�องใชส้าํนกังาน 27,088,144.57 4,974,197.70 (1,950,664.23) 0.00 30,111,678.04 1,392,255.88 (463,969.66) (2,577,455.07) 28,462,509.19

     เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 292,756,816.36 9,580,981.24 (8,844,769.99) 1,023,860.51 294,516,888.12 5,729,177.10 (2,007,405.94) 77,808.93 298,316,468.21

     เครื�องตกแต่งสาํนกังาน 20,325,081.19 2,111,241.46 (2,263,063.45) 0.00 20,173,259.20 887,086.78 (155,982.42) (2,400,069.95) 18,504,293.61

     ห้องตวัอยา่ง 797,469.83 971,273.24 (437,348.37) 411,895.00 1,743,289.70 0.00 (104,068.00) (1,639,221.70) 0.00

     ยานพาหนะ 39,608,694.26 3,460,000.00 (144,270.60) 0.00 42,924,423.66 2,700.00 (144,270.60) (6,609,000.00) 36,173,853.06

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

     อาคารชั�วคราวและสินทรัพยป์ระจาํอื�น ๆ 22,811,389.82 640,200.00 (904,018.44) 285,716.74 22,833,288.12 41,779.00 (143,500.00) 0.00 22,731,567.12

     สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 1,386,605.54 3,090,616.48 0.00 (4,298,851.07) 178,370.95 533,556.70 0.00 (550,712.65) 161,215.00

รวม 708,414,996.93 26,069,710.12 (14,566,335.08) (563,763.64) 719,354,608.33 8,586,555.46 (3,019,196.62) (17,371,769.34) 707,550,197.83

ค่าเสื�อมราคาสะสม:-

     ส่วนปรับปรุง - ที�ดิน 8,328,747.03 829,748.58 0.00 0.00 9,158,495.61 383,509.54 0.00 0.00 9,542,005.15

     อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 51,366,900.06 4,727,995.70 (13,184.67) 0.00 56,081,711.09 2,227,336.18 0.00 0.00 58,309,047.27

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 815,417.20 359,697.51 0.00 0.00 1,175,114.71 168,998.74 0.00 (192,418.41) 1,151,695.04

     เครื�องใชส้าํนกังาน 19,591,982.30 4,177,611.33 (1,717,975.62) 0.00 22,051,618.01 1,961,693.13 (380,623.64) (1,736,887.71) 21,895,799.79

     เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 202,357,022.81 29,995,750.51 (5,907,215.30) 38,710.55 226,484,268.57 13,461,171.15 (1,406,684.17) (172,124.22) 238,366,631.33

     เครื�องตกแต่งสาํนกังาน 12,464,569.26 3,036,801.18 (1,668,764.75) 0.00 13,832,605.69 1,316,142.02 (123,822.03) (1,162,902.79) 13,862,022.89

     ห้องตวัอยา่ง 315,511.48 366,902.07 (249,768.05) 0.00 432,645.50 130,474.42 (46,599.57) (516,520.35) 0.00

     ยานพาหนะ 30,318,231.55 3,633,201.40 (144,269.60) 0.00 33,807,163.35 1,690,127.88 (144,269.60) (4,372,953.19) 30,980,068.44

    โครงป้ายโฆษณา 0.00 161,084.64 0.00 0.00 161,084.64 256,741.30 0.00 (417,825.94) 0.00

     อาคารชั�วคราวและสินทรัพยป์ระจาํอื�น ๆ 20,140,034.73 942,661.40 (662,678.90) 0.00 20,420,017.23 404,496.26 (134,319.92) 0.00 20,690,193.57

รวม 345,698,416.42 48,231,454.32 (10,363,856.89) 38,710.55 383,604,724.40 22,000,690.62 (2,236,318.93) (8,571,632.61) 394,797,463.48

มูลค่าสุทธิ 362,716,580.51 335,749,883.93 312,752,734.35

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                )
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17. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม  2559 (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2559 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 เพิ�มขึ�น ลดลง 30 มิถุนายน 2560

ราคาทุน:-

     ที�ดิน 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00

     อาคารและสิ�งปลกูสร้าง 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

     เครื�องใชส้าํนกังาน 25,211,391.01 4,333,858.99 (1,900,710.03) 27,644,539.97 1,267,493.88 (449,524.66) 28,462,509.19

     เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 112,456,236.39 8,013,333.37 (8,609,039.91) 111,860,529.85 3,921,908.07 (2,007,405.94) 113,775,031.98

     เครื�องตกแต่งสาํนกังาน 17,217,168.12 1,458,130.04 (982,479.33) 17,692,818.83 871,571.78 (60,097.00) 18,504,293.61

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

     อาคารชั�วคราว 12,489,796.72 630,000.00 (895,818.44) 12,223,978.28 0.00 (143,500.00) 12,080,478.28

     ทรัพยสิ์นรอการติดตั�ง 0.00 0.00 0.00 0.00 46,990.00 0.00 46,990.00

รวม 222,358,799.10 17,685,322.40 (18,787,047.71) 221,257,073.79 6,107,963.73 (2,660,527.60) 224,704,509.92

ค่าเสื�อมราคาสะสม:-

     อาคารและสิ�งปลกูสร้าง 6,181,197.56 618,425.47 0.00 6,799,623.03 306,671.27 0.00 7,106,294.30

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 784,193.47 245,674.15 0.00 1,029,867.62 121,827.42 0.00 1,151,695.04

     เครื�องใชส้าํนกังาน 18,394,284.84 3,762,925.93 (1,671,850.62) 20,485,360.15 1,776,622.28 (366,182.64) 21,895,799.79

     เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 73,221,706.83 16,951,178.59 (5,738,668.47) 84,434,216.95 8,054,962.95 (1,406,684.17) 91,082,495.73

     เครื�องตกแต่งสาํนกังาน 11,219,504.26 2,476,185.26 (927,738.08) 12,767,951.44 1,150,259.05 (56,187.60) 13,862,022.89

     ยานพาหนะ 23,082,042.98 1,101,276.38 (3,466,539.64) 20,716,779.72 451,200.50 0.00 21,167,980.22

     อาคารชั�วคราว 11,273,959.90 528,855.44 (655,227.15) 11,147,588.19 224,941.18 (134,319.92) 11,238,209.45

รวม 144,156,889.84 25,684,521.22 (12,460,023.96) 157,381,387.10 12,086,484.65 (1,963,374.33) 167,504,497.42

มูลค่าสุทธิ 78,201,909.26 63,875,686.69          57,200,012.50

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                         )



18. เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั

               ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ  มีเงินฝากประจาํธนาคาร 7 แห่ง ใชเ้ป็นหลกัประกนั

      ให้ธนาคารออกหนงัสือคํ�าประกนั  ค ํ�าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี  ตามหมายเหตุ 22  และ  36.1

19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

               สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าโปรแกรม ค่าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

       ราคาทุน :

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 22,987,651.67 16,317,589.37 

ซื�อเพิ�ม 2,944,654.41 592,940.00 

จาํหน่าย (4,000,910.53) (3,922,910.53)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 21,931,395.55 12,987,618.84 

ซื�อเพิ�ม 79,500.00 65,000.00 

โอนออก (1,465,142.30) 0.00 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 20,545,753.25 13,052,618.84 

       ค่าตดัจาํหน่ายสะสม :

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 (15,917,176.34) (11,247,392.72)

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,983,919.26) (1,665,389.29)

จาํหน่าย 3,999,745.52 3,921,749.52 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 (13,901,350.08) (8,991,032.49)

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (929,851.22) (671,489.60)

โอนออก 779,941.66 0.00 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 (14,051,259.64) (9,662,522.09)

       มูลค่าสุทธิตามบญัชี :

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 8,030,045.47 3,996,586.35 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 6,494,493.61 3,390,096.75 

       ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559 966,822.32 839,082.37 

       ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 929,851.22 671,489.60 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

                           (                                                                                                   )
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20. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

                   ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สิน

      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 3,851,167.61 3,737,367.61 3,063,578.59 3,063,578.59

     งานระหวา่งก่อสร้าง 0.00 1,540,097.03 0.00 0.00

     ค่าเผื�อการขอคืนเงินประกนัผลงาน 1,252,623.88 1,252,623.88 1,252,623.88 1,252,623.88

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,865,346.33 9,303,615.51 5,980,922.50 5,540,206.20

     ประมาณการหนี� สิน 75,103,052.86 83,385,091.53 75,103,052.86 78,985,371.34

     อื�นๆ 18,256.48 1,064,119.63 0.00 244,615.20

รวม 89,090,447.16 100,282,915.19 85,400,177.83 89,086,395.21

21. สินทรัพยร์อการขาย

ในระหวา่งไตรมาส 3 ปี  2559  ไดเ้กิดเหตุการณ์นํ�าท่วมโครงการอาคารชุดแห่งหนึ�งของบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

       บริษทัยอ่ย ซึ� งไดมี้การโอนขายหอ้งชุดไปแลว้บางส่วน   เหตุการณ์นั�นทาํใหร้ถยนตข์องลูกบา้นในโครงการซึ�งจอดอยูช่ั�นใตดิ้น

       ถูกนํ�าท่วมทั�งหมดเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและสภาพจิตใจของเจา้ของ บริษทัยอ่ย  จึงตดัสินใจจ่ายเงินซื�อรถยนตที์�เสียหาย

       นั�นเพื�อเป็นการเยยีวยาและรักษาภาพลกัษณ์ของโครงการ โดยราคาที�ซื�อเป็นราคาที�ต่อรองกบัเจา้ของรถยนต ์แต่ละราย บริษทัยอ่ย 

       บนัทึกรถยนตที์�ซื�อมานี� เป็นสินทรัพยร์อการขาย โดยแสดงในงบการเงินดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ

       ต ํ�ากวา่ มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บคือราคาที�คาดวา่จะขายได ้หกัประมาณการค่าซ่อมแซมเพื�อใหข้ายได ้ 

สินทรัพยร์อการขาย   ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม  2559  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพยร์อการขาย - มูลค่าจ่ายซื�อ 0.00 11,894,065.63

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า 0.00 (7,964,065.63)

สุทธิ 0.00 3,930,000.00

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                               )
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22. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน

ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2560 และวนัที�  31  ธนัวาคม  2559  บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร  6  แห่ง  วงเงินรวม 

      125 ลา้นบาท  ซึ� งค ํ�าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ  18

ณ วนัที�   30 มิถุนายน 2560  และ วนัที�  31  ธนัวาคม   2559  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

       มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร  3  แห่ง  วงเงินรวม 60 ลา้นบาท    ซึ� งค ํ�าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ  18

       ของบริษทัฯ

23. เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น

               เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

           เจา้หนี�การคา้ 394,383,547.22 389,667,143.26 368,751,200.88 357,349,081.43

           เจา้หนี� อื�น

                 ตน้ทุนค่าก่อสร้างที�ยงัไม่เรียกชาํระ 132,392,212.64 228,756,250.14 146,000,566.04 222,979,968.84

                 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 451,432,067.37 529,508,892.04 444,006,655.68 465,903,179.99

                 ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.00 23,897.21 0.00 0.00

                 อื�น ๆ 51,265,110.53 31,539,721.85 15,420,712.29 15,697,681.60

รวมเจา้หนี� อื�น 635,089,390.54 789,828,761.24 605,427,934.01 704,580,830.43

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 1,029,472,937.76 1,179,495,904.50 974,179,134.89 1,061,929,911.86

24. เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง

               เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

มูลค่างานตามสัญญา 7,709,451,203.34 6,751,254,486.64 7,709,451,203.34 6,751,254,486.64

มูลค่างานก่อสร้างที�เรียกเก็บ 4,652,286,105.32 3,247,315,655.92 4,652,286,105.32 3,247,315,655.92

(หกั)  การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน

ของงานที�ทาํเสร็จ (4,152,020,846.68) (2,833,061,963.72) (4,152,020,846.68) (2,833,061,963.72)

ค่าก่อสร้างเรียกเก็บล่วงหนา้เกินกวา่งาน 500,265,258.64 414,253,692.20 500,265,258.64 414,253,692.20

เงินเรียกเก็บล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 445,998,724.12 755,884,566.29 445,998,724.12 755,884,566.29

รวม 946,263,982.76 1,170,138,258.49 946,263,982.76 1,170,138,258.49

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                               )
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25. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

               ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย มีวงเงินสินเชื�อกบัธนาคารพาณิชย ์1 แห่ง มีรายละเอียด

       ดงันี�

(หน่วย : ลา้นบาท)

วงเงิน(ลา้นบาท) อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

กูย้ืมระยะยาวที�  1 0.00 137.00 MLR-1.5 0.00 28.71

กูย้ืมระยะยาวที�  2 0.00 477.00 MLR-1.5 0.00 57.00

กูย้ืมระยะยาวที�  3 0.00 443.00 MLR-1.5 0.00 125.67

   หนงัสือคํ�าประกนั 0.00 70.00 1 - 1.5 0.00 0.00

0.00 1,127.00 0.00 211.38

               เงินกูย้ืมระยะยาวทุกวง   และหนงัสือคํ�าประกนั  ค ํ�าประกนัโดย  ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างโครงการ  ตามหมายเหตุ  12  และ

       ค ํ�าประกนัโดยบริษทัฯ  มีเงื�อนไขการชาํระต่างกนัในแต่ละวงเงินภายใน  1.5 – 5 ปี  นบัแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก  โดยผอ่นชาํระคืน

       เงินตน้จากการปลอดจาํนอง ในสดัส่วนไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 80 ของสญัญาจะซื�อจะขาย ขึ�นอยูก่บัสญัญาของวงเงินกูย้ืมแต่ละวง โดย

       ห้องชุดราคาโอนไม่ตํ�ากวา่   40,400 -57,000   บาทต่อตารางเมตร  ทาวน์เฮา้ส์ราคาโอนไม่ตํ�ากวา่  85,200  บาทต่อตารางวา  และ

       บา้นแฝดราคาโอนไม่ตํ�ากวา่ 70,600  บาทต่อตารางวา

26. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

           บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีภาระผกูพนัเกี�ยวกนัผลประโยชน์  ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541

       ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน และผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ มีความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ไดแ้ก่ ความเสี�ยงของ

       ช่วงชีวิต  ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย  และความเสี�ยงตลาด(เงินทุน)

            ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 44,326,731.64 48,904,360.00 29,904,612.50 27,701,031.00

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                                     )
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26. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

       การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560  และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

      ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

            ณ วนัตน้งวด / ปี 48,904,360.00 41,314,698.02 27,701,031.00        26,726,637.00     

      ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี�ย 3,377,079.39          7,586,844.00          2,203,581.50          4,576,524.00       

      ภาระผกูพนัจากการโอนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 (2,361,082.00)

      ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตาม

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

      จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,353,669.00) (3,410,412.00) 0.00 (514,400.00)

      ยกเลิกส่วนงาน (6,601,038.75) 0.00 0.00 0.00 

      ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

            ณ วนัสิ�นงวด / ปี 44,326,731.64 48,904,360.00 29,904,612.50 27,701,031.00 

            ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ เป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุด

สิ�นสุดวนัที� 30  มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,489,484.49          1,594,514.33          931,176.00             980,053.50          

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 310,942.70             301,015.41             170,614.75             164,077.50          

รวม 1,800,427.19 1,895,529.74 1,101,790.75 1,144,131.00 

            ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ เป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุด

สิ�นสุดวนัที� 30  มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,782,583.04          3,185,447.97          1,862,352.00          1,960,107.00       

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 594,496.35             600,886.49             341,229.50             328,155.00          

รวม 3,377,079.39 3,786,334.46 2,203,581.50 2,288,262.00 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                                     )
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26. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

            ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ�นจาก

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

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

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

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

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

            ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน 

( ร้อยละ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด 2.80 2.80

อตัราเงินเฟ้อ 3.00 3.00

อตัราการขึ�นเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายเดือน

สาํหรับช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี 7.50 7.50

สาํหรับช่วงอายไุม่เกิน 30-40 ปี 6.50 6.50

สาํหรับอาย ุ40 ปีขึ�นไป 3.00 5.50

อตัราการขึ�นเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายวนั 3.00 N/A

อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายเดือน 0 - 25 0 - 25

อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายวนั 0 - 45 N/A

ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไป และจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2551 ("TMO08")

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

            (                                                                                                     )
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26. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงานโดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆคงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวด้งัต่อไปนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

อตัราคิดลด

   - เพิ�มขึ�น(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (3,584,389.00) (3,627,252.00) (2,488,492.00) (2,317,313.00)

   - ลดลง(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 4,050,225.00 4,121,701.00 2,839,016.00 2,659,125.00

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือน

   - เพิ�มขึ�น(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 4,836,480.00 4,449,315.00 3,312,841.00 2,846,843.00

   - ลดลง(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (4,317,830.00) (3,980,490.00) (2,927,765.00) (2,523,158.00)

อตัราการหมุนของพนกังาน

   - เพิ�มขึ�น(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20) (5,325,476.00) (4,870,181.00) (3,909,447.00) (3,340,419.00)

   - ลดลง(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20) 6,691,949.00 6,134,032.00 4,992,724.00 4,251,648.00

27. ทุนสาํรองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน  จาํกดั  พ.ศ.  2535  ซึ� งกาํหนดให้มีการจดัสรรกาํไรอยา่งนอ้ยร้อยละ  5  ของกาํไรสุทธิ

      หกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) เป็นทุนสาํรองจนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนี� ไม่อาจ

      นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

28. เงินปันผลจ่าย

               ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2560 มีมติ

       ให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2559  ในอตัรา หุ้นละ 1.00 บาท  ต่อหุ้น  โดยจ่ายเป็นเงินสดในอตัรา 1.00 บาท ต่อหุ้น  

       โดยไดจ่้ายเมื�อวนัที�  16  กมุภาพนัธ์ 2560

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ประจาํปี  2560  เมื�อวนัที� 27  เมษายน  2560  มีมติอนุมติัให้จ่าย

       เงินปันผล โดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงานสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด

       ในอตัรา 1.00  บาทต่อหุ้น  โดยไดจ่้ายเมื�อวนัที�  26  พฤษภาคม 2560

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ประจาํปี  2559  เมื�อวนัที� 27  เมษายน  2559  มีมติอนุมติัให้จ่าย

       เงินปันผล โดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงานสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด

       ในอตัรา 0.50  บาทต่อหุ้น  โดยไดจ่้ายเมื�อวนัที�  26  พฤษภาคม 2559

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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29. รายไดอื้�น

               รายไดอื้�นสาํหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

     ดอกเบี�ยรับ 4,347,769.39 2,485,828.57 5,428,425.65 8,767,767.07

     กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 1,118.51 8,571.01 1,118.51 3,372.35

     กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ 2,135,019.34 1,322,650.13 2,135,019.34 1,322,650.13

     เงินปันผลรับ 0.00 0.00 669,299.52 9,990,992.79

     อื�น ๆ 1,047,769.29 4,071,445.45 1,044,027.34 3,235,395.04

รวม 7,531,676.53 7,888,495.16 9,277,890.36 23,320,177.38

               รายไดอื้�นสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

     ดอกเบี�ยรับ 6,523,473.37 5,333,393.27 10,437,050.24 17,989,767.32

     กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 65,863.92 50,627.01 5,117.26 70,911.99

     กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ 4,920,155.86 7,536,958.22 4,920,155.86 7,536,958.22

     เงินปันผลรับ 0.00 0.00 669,299.52 9,990,992.79

     อื�น ๆ 1,603,245.17 6,551,914.69 1,686,641.09 5,797,989.94

รวม 13,112,738.32 19,472,893.19 17,718,263.97 41,386,620.26

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะค่าใชจ่้าย 

               ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายที�สาํคญัสาํหรับงวด  3 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

          การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 

                และงานระหวา่งทาํ (27,791,952.16) (3,303,492.50) 0.00 0.00

          สินคา้ซื�อมาเพื�อขาย 28,987,762.22 19,276,123.61 0.00 0.00

          ค่าวสัดุก่อสร้างใชไ้ปและค่าจา้ง

                ผูร้ับเหมาช่วง 611,946,132.09 385,243,603.05 611,946,132.09 385,243,603.05

          วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 50,761,532.22 42,680,717.10 0.00 0.00

          ค่าเช่าเครื�องมืออุปกรณ์ 29,226,768.43 18,150,467.72 29,226,768.43 18,150,467.72

          ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 215,144,527.83 199,370,907.07 180,383,420.10 167,606,808.15

          ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11,915,367.90 8,342,681.40 4,098,318.00 3,524,757.00

          ค่าตอบแทนกรรมการ 4,327,230.00 2,607,740.00 2,723,230.00 2,185,340.00

          ค่าเสื�อมราคา 11,561,257.71 11,933,464.06 6,014,924.48 6,335,571.40

          ค่าตดัจาํหน่าย 489,141.54 486,357.00 334,199.44 426,210.35

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะค่าใชจ่้าย (ต่อ)

               ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายที�สาํคญัสาํหรับงวด  6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

          การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 

                และงานระหวา่งทาํ (23,127,941.96) (7,738,939.27) 0.00 0.00

          สินคา้ซื�อมาเพื�อขาย 58,441,339.81 50,331,514.19 0.00 0.00

          ค่าวสัดุก่อสร้างใชไ้ปและค่าจา้ง

                ผูร้ับเหมาช่วง 1,136,368,095.34 838,059,316.39 1,136,368,095.34 838,059,316.39

          วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 91,415,375.65 79,378,406.68 0.00 0.00

          ค่าเช่าเครื�องมืออุปกรณ์ 53,501,454.30 37,412,001.16 53,501,454.30 37,412,001.16

          ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 425,331,647.74 413,726,880.23 369,708,337.38 354,595,904.71

          ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18,398,215.80 16,869,862.80 8,196,636.00 7,049,514.00

          ค่าตอบแทนกรรมการ 4,770,780.00 3,424,490.00 3,166,780.00 2,558,240.00

          ค่าเสื�อมราคา 22,000,690.62 24,359,736.78 12,086,484.65 13,016,019.59

          ค่าตดัจาํหน่าย 929,851.22 966,822.32 671,489.60 839,082.37

31. สญัญางานระหวา่งก่อสร้าง

               ขอ้มูลเกี�ยวกบัสญัญางานระหวา่งก่อสร้างที�มีอยู ่ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

ตน้ทุนการก่อสร้างที�เกิดขึ�นปรับปรุงดว้ย

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

จาํนวนเงินทั�งสิ�นที�กิจการมีสิทธิเรียกร้อง

      จากผูจ้า้งสาํหรับงานก่อสร้างซึ�งเป็น

      สินทรัพย์ 1,005,365,972.94 1,044,246,239.64 1,005,365,972.94 1,211,482,400.59

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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32. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

               บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ไทยมั�นคง มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ซึ� งจดทะเบียนแลว้ ตาม

      พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  2530   ภายใตก้ารจดัการของบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) 

      เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ  ซึ� งตามระเบียบของกองทุนฯ  พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน  ในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้ง  บริษทัฯ 

      และบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 โดยมีเงื�อนไขตามอายงุานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื�อนไข เมื�อสมาชิก

      นั�น ๆ  ครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก

               บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย  สาํหรับงวด 3 เดือน  สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560  และ 

      2559 ดงันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

       เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 1,874,334.96          1,424,312.40          1,014,222.00          930,836.00          

               บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย  สาํหรับงวด 6 เดือน  สิ�นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2560  และ 

      2559 ดงันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

       เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 3,170,070.14          2,898,665.98          2,023,312.00          1,887,859.00       

33. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

              ค่าตอบแทนกรรมการนี�    เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย      ตามมาตรา 90    ของ

      พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายให้กบักรรมการ ในฐานะผูบ้ริหาร

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   มีค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินเดือน   ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร      

      ตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่ง

      ระดบับริหารสี�รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารรายที� 4 ทุกราย 
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34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

        ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล

การดาํเนินงานของส่วนงาน

34.1  บริษทัฯ  บริษทั พซีีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จาํกดั   และบริษทั พรีบิลท ์ โฮลดิ�ง จาํกดั  บริษทัยอ่ย  ดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือการรับเหมาก่อสร้าง   การขายพื�นคอนกรีตอดัแรง และการลงทุนในกิจการอื�น   ขอ้มูลทางการเงิน

      จาํแนกตามส่วนงาน สาํหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี�  

( หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

        รายไดจ้ากการก่อสร้าง และขาย 948,906,447.17 742,557,010.85 96,169,907.37 92,142,247.01 0.00 0.00 (29,894,656.38) (116,853,691.37) 1,015,181,698.16 717,845,566.49

        ตน้ทุนการก่อสร้าง และขาย (827,962,213.64) (580,195,094.36) (84,426,258.52) (78,770,026.29) 0.00 0.00 29,845,406.22 48,757,050.85 (882,543,065.94) (610,208,069.80)

        กาํไรขั�นตน้ 120,944,233.53 162,361,916.49 11,743,648.85 13,372,220.72 0.00 0.00 132,638,632.22 107,637,496.69

        รายไดอ้ื�น 609,278,084.36 23,320,177.38 441,845.10 1,265,751.86 194,177.60 0.00 (313,754,096.06) (16,697,434.08) 296,160,011.00 7,888,495.16

        ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 0.00 (1,879,372.39) (1,950,143.13) 0.00 0.00 (1,879,372.39) (1,950,143.13)

        ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (42,316,910.47) (30,676,270.58) (10,968,328.69) (10,173,626.82) (286,066.00) 0.00 314,381.82 300,252.21 (53,256,923.34) (40,549,645.19)

        ค่าตอบแทนกรรมการ (2,723,230.00) (2,185,340.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,723,230.00) (2,185,340.00)

        หนี�สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 (270,800.00) (2,203,100.00) 0.00 0.00 (270,800.00) (2,203,100.00)

        ตน้ทุนทางการเงิน (1,093.74) (5,002,371.88) 0.00 (2,014.71) 0.00 0.00 (1,093.74) (5,004,386.59)

        ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 (10,098.56) 0.00 (10,098.56) 0.00

รวมค่าใชจ่้าย (45,041,234.21) (37,863,982.46) (13,118,501.08) (14,328,884.66) (296,164.56) 0.00 (58,141,518.03) (51,892,614.91)

        กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 685,181,083.68 147,818,111.41 (933,007.13) 309,087.92 (101,986.96) 0.00 370,657,125.19 63,633,376.94

        (ค่าใชจ่้าย)รายได ้ภาษีเงินได้ (137,251,049.71) (25,756,896.94) 235,842.61 (61,917.58) 18,256.48 0.00 (136,996,950.62) (25,818,814.52)

        กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 547,930,033.97 122,061,214.47 (697,164.52) 247,170.34 (83,730.48) 0.00 233,660,174.57 37,814,562.42

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานขายพื�นคอนกรีต รายการตดับญัชี รวม

สาํหรับงวด 3 เดือน

ส่วนงานลงทุนในกิจการอื�น



34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

( หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

        รายไดจ้ากการก่อสร้าง และขาย 1,842,717,447.49 1,615,949,291.48 196,161,182.20 188,372,666.71 0.00 0.00 (60,806,750.68) (319,107,694.47) 1,978,071,879.01 1,485,214,263.72

        ตน้ทุนการก่อสร้าง และขาย (1,547,576,276.59) (1,270,733,006.21) (170,009,602.33) (162,461,921.55) 0.00 0.00 60,686,615.23 205,641,195.90 (1,656,899,263.69) (1,227,553,731.86)

        กาํไรขั�นตน้ 295,141,170.90 345,216,285.27 26,151,579.87 25,910,745.16 0.00 0.00 321,172,615.32 257,660,531.86

        รายไดอ้ื�น 617,718,457.97 41,386,620.26 741,576.84 1,557,687.95 194,177.60 0.00 (316,913,139.62) (23,471,415.02) 301,741,072.79 19,472,893.19

        ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 0.00 (3,641,802.63) (3,783,622.67) 0.00 0.00 (3,641,802.63) (3,783,622.67)

        ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (89,938,076.49) (74,013,488.68) (22,135,771.96) (20,588,323.12) (286,066.00) 0.00 625,153.14 600,265.13 (111,734,761.31) (94,001,546.67)

        ค่าตอบแทนกรรมการ (3,166,780.00) (2,558,240.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,166,780.00) (2,558,240.00)

        หนี�สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 (569,000.00) (2,203,100.00) 0.00 0.00 (569,000.00) (2,203,100.00)

        ตน้ทุนทางการเงิน (1,093.74) (9,978,700.85) 0.00 (4,748.19) 0.00 0.00 (1,093.74) (9,983,449.04)

        ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 (10,098.56) 0.00 (10,098.56) 0.00

รวมค่าใชจ่้าย (93,105,950.23) (86,550,429.53) (26,346,574.59) (26,579,793.98) (296,164.56) 0.00 (119,123,536.24) (112,529,958.38)

        กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 819,753,678.64 300,052,476.00 546,582.12 888,639.13 (101,986.96) 0.00 503,790,151.87 164,603,466.67

        (ค่าใชจ่้าย)รายได ้ภาษีเงินได้ (163,813,977.17) (56,460,820.12) (20,458.84) (179,013.46) 18,256.48 0.00 (163,816,179.53) (56,639,833.58)

        กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 655,939,701.47 243,591,655.88 526,123.28 709,625.67 (83,730.48) 0.00 339,973,972.34 107,963,633.09

34.2  สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน   เนื�องจากบริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ�งดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภมิูศาสตร์เดียว ดงันั�นจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูล

         จาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี�  

34.3  ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

        สาํหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย และ 2 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 708.86 ลา้นบาท และ 388.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

        สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย และ 2 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,322.16 ลา้นบาท และ 868.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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สาํหรับงวด 6 เดือน

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานขายพื�นคอนกรีต รายการตดับญัชี รวมส่วนงานลงทุนในกิจการอื�น



35. ภาษีเงินได้

      35.1  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวด 3 เดือน 2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 136,789,283.33 25,713,408.83 136,914,876.20 25,312,518.00

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

    แตกต่างชั�วคราวและการกลบัรายการ

         ผลแตกต่างชั�วคราว 207,667.29 105,405.69 336,173.51 444,378.94

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่น   

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 136,996,950.62 25,818,814.52 137,251,049.71 25,756,896.94

สาํหรับงวด 6 เดือน

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 160,397,240.66 60,185,178.48 160,127,759.79 59,582,141.13

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

    แตกต่างชั�วคราวและการกลบัรายการ

         ผลแตกต่างชั�วคราว 3,418,938.87 (3,545,344.90) 3,686,217.38 (3,121,321.01)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่น   

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 163,816,179.53 56,639,833.58 163,813,977.17 56,460,820.12

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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35. ภาษีเงินได ้(ต่อ)

               จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุด

      วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผล

     (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 682,223.40 0.00 (145,329.60)

      35.2  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช ้สาํหรับงวด 3 เดือน

               และ 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวด 3 เดือน 2560 2559 2560 2559

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 370,657,125.19 63,633,376.94 685,181,083.68 147,818,111.41

อตัราภาษีเงินได้ 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้

     คูณอตัราภาษี 74,131,425.04 12,726,675.39 137,036,216.74 29,563,622.28

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

     ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหักภาษี

            และรายไดที้�ไดรั้บยกเวน้ 62,657,858.29 12,986,733.44 (121,340.54) (4,251,104.28)

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

            เกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

            การกลบัรายการ 207,667.29 105,405.69 336,173.51 444,378.94

รวม 62,865,525.58 13,092,139.13 214,832.97 (3,806,725.34)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่น

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 136,996,950.62 25,818,814.52 137,251,049.71 25,756,896.94

อตัราภาษีเงินไดที้�แทจ้ริงร้อยละ 37 41 20 17 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

              (                                                                                                )

 - 39 -



35. ภาษีเงินได ้(ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวด 6 เดือน 2560 2559 2560 2559

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 503,790,151.87 164,603,466.67 819,753,678.64 300,052,476.00

อตัราภาษีเงินได้ 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้

     คูณอตัราภาษี 100,758,030.37 32,920,693.33 163,950,735.73 60,010,495.20

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

     ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหักภาษี

            และรายไดที้�ไดรั้บยกเวน้ 59,639,210.29 27,264,485.15 (3,822,975.94) (428,354.07)

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

            เกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

            การกลบัรายการ 3,418,938.87 (3,545,344.90) 3,686,217.38 (3,121,321.01)

รวม 63,058,149.16 23,719,140.25 (136,758.56) (3,549,675.08)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่น

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 163,816,179.53 56,639,833.58 163,813,977.17 56,460,820.12

อตัราภาษีเงินไดที้�แทจ้ริงร้อยละ 33 34 20 19 

36. ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น

      36.1  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ วนัที� 31  ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ มีภาระหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากการให้ธนาคารออกหนงัสือ 

                ค ํ�าประกนัให้กบับริษทัอื�น เพื�อค ํ�าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาก่อสร้างและการจ่ายชาํระหนี�วงเงินรวม 4,508.41 ลา้นบาท 

                และ 5,928.20 ลา้นบาท  ตามลาํดบั ใชไ้ปจาํนวน 904.89 ลา้นบาท  และ 1,040.57 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  ภาระหนี� สินที�อาจจะ

                เกิดขึ�น ค ํ�าประกนัโดยการจาํนาํ เงินฝากประจาํ ตามหมายเหตุ 18

       36.2  ณ  วนัที� 30  มิถุนายน  2560  และวนัที�  31  ธนัวาคม  2559  บริษทัฯ   มีภาระผกูพนัจากการออกเชค็เพื�อเป็นประกนัเงินรับ

               ล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง การปฏิบติัตามสัญญาก่อสร้าง และเงินประกนัผลงาน จาํนวน 583.97 ลา้นบาท 

       36.3 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนั วา่จา้งกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ

                ที�ไดท้าํสัญญาแลว้ จาํนวนเงินประมาณ  641.95 ลา้นบาท และมีภาระตอ้งใชเ้งินทุนในการพฒันาโครงการ คงเหลือ  386.48 

                ลา้นบาท 

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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36. ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น (ต่อ)

        36.4 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560  และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ   มีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการคํ�าประกนัการซื�อสินคา้

                จาํนวนเงิน 58.20 ลา้นบาท และ 35.38 ลา้นบาทตามลาํดบั ทุกประเภทให้กบั บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�นแมททีเรียล จาํกดั 

                บริษทัยอ่ย วงเงินรวม 110  ลา้นบาท 

        36.5  เมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯ ไดย้ื�นฟ้องผูว้า่จา้งรายหนึ�งฐานความผิด ผิดสัญญาจา้งเหมาก่อสร้าง จาํนวนทุนทรัพย ์

                61,356,795.83 บาท ต่อศาลแพง่กรุงเทพใตแ้ละบริษทัดงักล่าว ไดป้ฏิเสธและยื�นฟ้องแยง้ดว้ย จาํนวนทุนทรัพย ์

                67,628,075.00 บาท คดียงัอยูใ่นขั�นตอนพิจารณาของศาลฎีกา

37. เครื�องมือทางการเงิน

     37.1  นโยบายการบญัชี

              รายละเอียดของนโยบายการบญัชีที�สาํคญั    วิธีการที�ใชซึ้�งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้การวดัมูลค่า   และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบั

     สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4

     37.2  ความเสี�ยงดา้นสินเชื�อ

              บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย   มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�ของกิจการ  อยา่งไรกต็าม  หากมีลูกหนี� ที�

     บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาดวา่อาจจะมีปัญหาดา้นการชาํระเงิน  ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายที�จะบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

     ให้เพียงพอกบัโอกาสที�จะเกิดความสูญเสียดงักล่าว

     37.3  ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา

              ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา      เกิดจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา     ซึ�งก่อให้เกิดความ

     เสียหายแก่กิจการ  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีนโยบายในการป้องกนัความเสี�ยงนี� โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้เรียกเกบ็

     เงินล่วงหนา้ก่อนเริ�มดาํเนินงานและเรียกเกบ็เงินตามผลงานที�ทาํเสร็จ     สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะ

     การเงินตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหักค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงที�เกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา

     37.4  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย

              ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย     เกิดจากการที�อตัราดอกเบี�ยจะเปลี�ยนไป     ซึ�งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัฯ  และ

     บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย เนื�องจากสัญญาบางส่วน

     จะกาํหนดอตัราดอกเบี�ยลอยตวั และแลว้แต่ผูใ้ห้กูแ้ละผูกู้จ้ะตกลงกนั ขอ้มูลเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขการจ่ายชาํระของ

     เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 25

     37.5  ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เนื�องจากไม่มีรายการลูกหนี�และเจา้หนี�

     เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ
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37. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

     37.6  ราคายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

                สินทรัพยท์างการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ลูกหนี�การคา้ และ

     เงินลงทุนชั�วคราว    หนี� สินทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดว้ย เจา้หนี�การคา้ ดอกเบี�ยคา้งจ่าย และ

     เงินกูย้มืระยะยาว

                ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม นอกจากนี�ผูบ้ริหารเชื�อวา่บริษทัฯ 

     และบริษทัยอ่ยไม่มีความเสี�ยงจากเครื�องมือทางการเงินที�มีนยัสาํคญั

38. การบริหารจดัการทุน

               วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงินคือ   การดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินงาน

      อยา่งต่อเนื�อง และการดาํรงไวซึ้�งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสม

               ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนสรุปไดด้งันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน 1.05 1.48 1.07 1.68

39. การดาํเนินงานที�ยกเลิก

              รายการที�รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 3 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของการดาํเนินงาน

       ที�ยกเลิกแสดงไดด้งันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส่วนงานที�ยกเลิก

รายได้

   รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 165,300,452.34 725,777,585.10 0.00 0.00

   รายไดจ้ากการบริการ 1,513,736.35 1,355,458.43 0.00 0.00

   รายไดอื้�น 3,807,345.54 1,263,182.11 0.00 0.00

   เงินปันผลรับ 0.00 0.00 299,999,998.00 0.00

   รวมรายได้ 170,621,534.23 728,396,225.64 299,999,998.00 0.00

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

              (                                                                                                )
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39. การดาํเนินงานที�ยกเลิก (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส่วนงานที�ยกเลิก

ค่าใชจ่้าย

   ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 59,536,410.70 460,850,842.06 0.00 0.00

   ตน้ทุนบริการ 958,684.00 515,702.80 0.00 0.00

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,222,715.02 46,141,509.29 0.00 0.00

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,919,471.23 16,317,019.90 0.00 0.00

   ตน้ทุนทางการเงิน 749,564.37 5,739,029.34 0.00 0.00

   รวมค่าใชจ่้าย 81,386,845.32 529,564,103.39 0.00 0.00

   กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 89,234,688.91 198,832,122.25 299,999,998.00 0.00

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (14,239,077.10) (31,951,216.74) 0.00 0.00

   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 74,995,611.81 166,880,905.51 299,999,998.00 0.00

   กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กาํไรจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 0.243 0.541 0.972 0.000

              รายการที�รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของการดาํเนินงาน

       ที�ยกเลิกแสดงไดด้งันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส่วนงานที�ยกเลิก

รายได้

   รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 510,446,528.96 793,538,388.97 0.00 0.00

   รายไดจ้ากการบริการ 3,434,984.00 2,651,937.40 0.00 0.00

   รายไดอื้�น 4,453,953.89 1,590,254.99 0.00 0.00

   เงินปันผลรับ 0.00 0.00 299,999,998.00 0.00

   รวมรายได้ 518,335,466.85 797,780,581.36 299,999,998.00 0.00

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

              (                                                                                                )
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39. การดาํเนินงานที�ยกเลิก (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส่วนงานที�ยกเลิก

ค่าใชจ่้าย

   ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 249,751,479.61 502,815,033.80 0.00 0.00

   ตน้ทุนบริการ 2,194,902.00 1,935,260.80 0.00 0.00

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 34,926,526.34 60,958,082.90 0.00 0.00

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,848,021.43 25,098,024.53 0.00 0.00

   ตน้ทุนทางการเงิน 910,099.71 6,788,630.01 0.00 0.00

   รวมค่าใชจ่้าย 304,631,029.09 597,595,032.04 0.00 0.00

   กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 213,704,437.76 200,185,549.32 299,999,998.00 0.00

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (33,151,638.82) (32,038,424.24) 0.00 0.00

   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 180,552,798.94 168,147,125.08 299,999,998.00 0.00

   กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กาํไรจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 0.585 0.545 0.972 0.000

               กระแสเงินสดสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของการดาํเนินงานที�ยกเลิกแสดงไดด้งันี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 245,406,388.65 112,574,014.26 0.00 0.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (276,682.10) (3,435,901.11) 299,999,998.00 0.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (38,222,517.00) 124,894,271.75 0.00 0.00 

เงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 206,907,189.55 234,032,384.90 299,999,998.00 0.00 

40. การอนุมติังบการเงิน

               งบการเงินนี� ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 15 สิงหาคม 2560

(ลงชื�อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

              (                                                                                                )
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