บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีและงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน)
ข้ำ พเจ้ำ ได้ส อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ นเฉพำะกิ จ กำร ณ วันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2562 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร สำหรับงวดสำมเดือน และ
เก้ำเดื อนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับ
งวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ ของบริ ษทั
พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงบกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบ
ทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้ มี
ขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่
มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินระหว่ำงกำล
ที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร สำหรับงวดสำมเดือน
และเก้ำเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับ
งวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินจำกกำร
สอบทำนของข้ำพเจ้ำ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสำวสมจินตนำ พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทำนแล้ว)

สิ นทรัพย์

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)

/สอบทำนแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

6

440,791,013.10

440,668,261.42

331,510,784.30

99,017,022.74

เงินลงทุนชัว่ ครำว

7

280,512,663.80

308,070,278.23

274,265,095.98

207,620,198.83

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

8

821,454,001.72

538,512,251.66

750,536,296.29

435,545,253.41

9

202,543,491.00

154,350,220.00

993,000,000.00

993,000,000.00

รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
สิ นค้ำคงเหลือ
ลูกหนี้ เงินประกันผลงำน

10
11
12

268,839,802.24
1,737,438,680.12
137,767,805.90
482,905,029.97

323,366,321.78
1,419,528,666.30
113,952,973.38
512,931,296.82

271,006,462.44
0.00
54,636,304.95
473,926,926.69

324,593,778.41
0.00
52,438,501.42
509,587,397.69

19,830,047.72

23,783,144.07

18,403,951.72

23,783,144.07

4,392,082,535.57

3,835,163,413.66

3,167,285,822.37

2,645,585,296.57

0.00
463,632,902.81
99,307,700.00
81,407,699.31
323,416,489.25
75,229,244.54
161,758,960.00

0.00
411,661,487.17
99,307,700.00
64,407,698.62
320,800,779.34
33,434,755.74
166,849,120.00

786,554,633.75
0.00
98,407,700.00
81,407,699.31
44,620,074.24
75,221,088.20
161,758,960.00

786,554,633.75
0.00
98,407,700.00
64,407,698.62
50,016,168.95
33,368,252.42
166,849,120.00

6,402,688.06
48,219,964.64
8,746,855.00
1,268,122,503.61
5,660,205,039.18

7,110,091.95
82,664,353.05
8,228,695.00
1,194,464,680.87
5,029,628,094.53

2,290,693.50
34,019,612.70
8,305,855.00
1,292,586,316.70
4,459,872,139.07

2,749,502.36
76,840,188.66
7,988,695.00
1,287,181,959.76
3,932,767,256.33

เงินมัดจำ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - มีภำระผูกพัน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

13
14
15
16
17
18
19
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทำนแล้ว)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)

/สอบทำนแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

22

711,300,000.00

747,827,500.00

0.00

0.00

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น

23

726,607,525.10

785,554,547.13

649,288,096.25

706,464,555.90

เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน

222,590,488.26

217,154,033.07

220,078,082.58

215,855,471.55

เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง

716,200,206.93

710,595,340.98

716,200,206.93

710,595,340.98

24

142,225,389.94

91,628,526.35

142,225,389.94

91,628,526.35

25

3,455,614.00

1,556,824.00

2,549,541.00

1,321,730.00

44,072,637.11

26,972,991.79

44,072,637.11

26,972,991.79

3,000,321.62

6,061,305.62

0.00

0.00

2,569,452,182.96

2,587,351,068.94

1,774,413,953.81

1,752,838,616.57

26

804,795,000.00

138,407,500.00

500,000,000.00

0.00

25

73,969,014.25

40,230,548.09

51,693,974.50

30,345,732.00

878,764,014.25

178,638,048.09

551,693,974.50

30,345,732.00

3,448,216,197.21

2,765,989,117.03

2,326,107,928.31

1,783,184,348.57

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
ประมำณกำรหนี้ สินหมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
ภำษีขำยตั้งพัก
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
/สอบทำนแล้ว)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)

/สอบทำนแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 308,676,462 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

1,582,058,455.71

1,633,708,628.69

1,503,834,189.81

1,519,652,886.81

2,211,988,476.66

2,263,638,649.64

2,133,764,210.76

2,149,582,907.76

365.31

327.86

0.00

0.00

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,211,988,841.97

2,263,638,977.50

2,133,764,210.76

2,149,582,907.76

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,660,205,039.18

5,029,628,094.53

4,459,872,139.07

3,932,767,256.33

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 308,676,462 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้น
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญ
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญ - จำกกำร
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย

27

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

(จัดประเภทใหม่)
รำยได้
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง

946,817,117.58

763,743,402.75

947,713,487.85

763,774,306.85

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ

163,771,543.74

149,197,572.89

0.00

0.00

1,110,588,661.32

912,940,975.64

947,713,487.85

763,774,306.85

ต้นทุนกำรก่อสร้ำง

(846,021,905.41)

(619,164,464.40)

(846,916,788.68)

(619,195,368.50)

ต้นทุนขำยสิ นค้ำ

(130,674,651.25)

(109,513,920.59)

0.00

0.00

รวมต้นทุน

(976,696,556.66)

(728,678,384.99)

(846,916,788.68)

(619,195,368.50)

133,892,104.66

184,262,590.65

100,796,699.17

144,578,938.35

11,189,223.96

3,572,333.11

32,544,202.89

8,157,316.19

145,081,328.62

187,834,923.76

133,340,902.06

152,736,254.54

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

(8,417,689.40)

(1,724,751.11)

0.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(57,972,293.22)

(72,342,899.75)

(37,736,789.68)

(46,319,735.76)

หนี้สงสัยจะสู ญ

1,686,114.56

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนทำงกำรเงิน

(5,052,840.40)

(47,013.16)

(5,042,645.43)

(47,013.16)

ส่ วนแบ่งกำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ

(1,948,704.26)

(6,102,947.45)

0.00

0.00

73,375,915.90

107,617,312.29

90,561,466.95

106,369,505.62

(15,681,740.73)

(23,738,825.59)

(14,344,764.36)

(21,376,606.88)

กำไรสำหรับงวด

57,694,175.17

83,878,486.70

76,216,702.59

84,992,898.74

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด

0.00
57,694,175.17

0.00
83,878,486.70

0.00
76,216,702.59

0.00
84,992,898.74

รวมรำยได้
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงและต้นทุนขำย

กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น

29

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย

กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

35

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

(จัดประเภทใหม่)
กำรแบ่งปั นกำไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

57,694,146.70

83,953,011.11

76,216,702.59

84,992,898.74

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

28.47
57,694,175.17

(74,524.41)
83,878,486.70

0.00
76,216,702.59

0.00
84,992,898.74

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

57,694,146.70

83,953,011.11

76,216,702.59

84,992,898.74

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

28.47
57,694,175.17

(74,524.41)
83,878,486.70

0.00
76,216,702.59

0.00
84,992,898.74

0.187

0.272

0.247

0.275

308,676,462

308,676,462

308,676,462

308,676,462

กำรแบ่งปั นกำไรเบ็ดเสร็ จรวม

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่ วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

(จัดประเภทใหม่)
รำยได้
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง

2,721,342,927.35

2,717,109,290.33

2,732,875,217.92

2,717,140,194.43

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ

384,340,322.94

331,944,832.51

0.00

0.00

3,105,683,250.29

3,049,054,122.84

2,732,875,217.92

2,717,140,194.43

ต้นทุนกำรก่อสร้ำง

(2,330,279,261.79)

(2,198,620,557.69)

(2,341,806,274.86)

(2,198,651,461.79)

ต้นทุนขำยสิ นค้ำ

(304,626,925.19)

(251,814,621.31)

0.00

0.00

รวมต้นทุน

(2,634,906,186.98)

(2,450,435,179.00)

(2,341,806,274.86)

(2,198,651,461.79)

470,777,063.31

598,618,943.84

391,068,943.06

518,488,732.64

25,971,349.03

19,335,786.25

53,629,188.35

25,206,627.04

496,748,412.34

617,954,730.09

444,698,131.41

543,695,359.68

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

(23,548,238.54)

(4,731,078.47)

0.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(187,784,345.22)

(190,315,006.24)

(136,348,780.40)

(137,490,914.67)

945,539.83

1,832,672.66

0.00

0.00

(13,294,763.39)

(55,378.51)

(13,284,568.42)

(55,375.42)

(6,306,938.53)

(9,204,589.27)

0.00

0.00

266,759,666.49

415,481,350.26

295,064,782.59

406,149,069.59

(56,379,086.49)

(83,298,580.57)

(55,548,340.39)

(78,058,992.62)

210,380,580.00

332,182,769.69

239,516,442.20

328,090,076.97

รวมรำยได้
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงและต้นทุนขำย

กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น

29

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย

หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

35

กำไรสำหรับงวด
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่ วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

(จัดประเภทใหม่)
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรื อ
ขำดทุนในภำยหลัง
ผลกำไร(ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผล
ประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้

25

(18,861,924.91)

0.00

(10,492,462.00)

0.00

3,772,384.98

0.00

2,098,492.40

0.00

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวด-สุ ทธิจำกภำษี

(15,089,539.93)

0.00

(8,393,969.60)

0.00

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด

195,291,040.07

332,182,769.69

231,122,472.60

328,090,076.97

210,380,523.16

332,323,735.53

239,516,442.20

328,090,076.97

56.84

(140,965.84)

0.00

0.00

210,380,580.00

332,182,769.69

239,516,442.20

328,090,076.97

195,290,996.62

332,323,735.53

231,122,472.60

328,090,076.97

43.45

(140,965.84)

0.00

0.00

195,291,040.07

332,182,769.69

231,122,472.60

328,090,076.97

0.682

1.077

0.776

1.063

308,676,462

308,676,462

308,676,462

308,676,462

ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง

กำรแบ่งปั นกำไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำรแบ่งปั นกำไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
เงินปั นผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
เงินปั นผลจ่ำย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

28

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ ้นสำมัญ

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนเกินมูลค่ำ
กำไรสะสม
หุ ้นสำมัญ - จำกกำร
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สำรองตำมกฎหมำย
186,541,112.75
36,867,646.20 1,496,229,201.62

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

2,126,159,222.57

1,965,247.90

2,128,124,470.47

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่

308,676,462.00

97,844,800.00

0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
186,541,112.75

0.00
0.00
36,867,646.20

(246,941,169.60)
332,323,735.53
1,581,611,767.55

(246,941,169.60)
332,323,735.53
2,211,541,788.50

0.00
(140,965.84)
1,824,282.06

(246,941,169.60)
332,182,769.69
2,213,366,070.56

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,633,708,628.69

2,263,638,649.64

327.86

2,263,638,977.50

0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
186,541,112.75

0.00
0.00
36,867,646.20

(246,941,169.60)
195,290,996.62
1,582,058,455.71

(246,941,169.60)
195,290,996.62
2,211,988,476.66

(6.00)
43.45
365.31

(246,941,175.60)
195,291,040.07
2,211,988,841.97

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่ วย : บำท )
หมำยเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เงินปั นผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เงินปั นผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
308,676,462.00

28

28

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนเกินมูลค่ำ
ส่ วนเกินมูลค่ำ
กำไรสะสม
หุ ้นสำมัญ
หุ ้นสำมัญ - จำกกำร
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สำรองตำมกฎหมำย
97,844,800.00
186,541,112.75
36,867,646.20
1,384,260,021.26

2,014,190,042.21

0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
186,541,112.75

0.00
0.00
36,867,646.20

(246,941,169.60)
328,090,076.97
1,465,408,928.63

(246,941,169.60)
328,090,076.97
2,095,338,949.58

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,519,652,886.81

2,149,582,907.76

0.00
0.00
308,676,462.00

0.00
0.00
97,844,800.00

0.00
0.00
186,541,112.75

0.00
0.00
36,867,646.20

(246,941,169.60)
231,122,472.60
1,503,834,189.81

(246,941,169.60)
231,122,472.60
2,133,764,210.76

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
งบกำรเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ส่ วนแบ่ง(กำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นตัดจ่ำย
หนี้สงสัยจะสู ญ
รำยได้จำกกำรริ บเงินประกันผลงำน
(กำไร)จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนิ นงำน
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
สิ นค้ำคงเหลือ
ลูกหนี้ เงินประกันผลงำน
เงินมัดจำ
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2561
(จัดประเภทใหม่)

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

266,759,666.49

415,481,350.26

295,064,782.59

406,149,069.59

6,306,938.53
28,459,023.11
1,087,461.65
(945,539.83)
(396,228.31)
(6,802,863.63)
913,130.69
45,292.24

9,204,589.27
23,415,846.72
1,235,463.98
(1,832,672.66)
(1,600,814.47)
(4,081,694.16)
1,950,538.03
(388,630.41)

0.00
9,607,244.02
621,808.86
0.00
(396,228.31)
(6,005,375.21)
879,376.68
0.00

0.00
11,303,804.69
886,684.86
0.00
(1,600,814.47)
(3,195,632.91)
1,950,668.57
(57,499.02)

20,592,044.25
0.00
13,294,763.39
(12,234,547.78)
0.00

5,027,420.91
850,000.00
55,378.51
(8,669,037.38)
0.00

12,879,104.50
0.00
13,284,568.42
(23,650,349.51)
(19,399,994.00)

3,441,075.75
0.00
55,375.42
(18,479,641.05)
0.00

317,079,140.80

440,647,738.60

282,884,938.04

400,453,091.43

(275,548,714.37)
54,526,519.54
(180,044,016.86)
(23,814,832.52)
30,026,266.85
3,953,096.35
603,840.12
(518,160.00)

7,041,860.70
(162,878,884.67)
(918,829,198.68)
(4,146,459.25)
15,858,117.20
(2,861,640.52)
0.00
(1,449,563.55)

(278,388,966.55)
53,587,315.97
0.00
(2,197,803.53)
35,660,471.00
5,379,192.35
542,061.25
(317,160.00)

(23,009,162.07)
(162,909,788.77)
0.00
17,002,484.69
16,975,392.68
(2,861,640.52)
0.00
(1,296,263.55)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
งบกำรเงินรวม
2562

2561
(จัดประเภทใหม่)

กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้สินดำเนิ นงำน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
(59,103,858.52) (169,157,727.82)
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
5,832,683.50
7,557,245.70
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
5,604,865.95
(31,509,765.08)
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
50,596,863.59 (456,618,054.35)
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
(3,816,713.00)
(3,488,273.00)
ภำษีขำยตั้งพัก
17,099,645.32
2,411,261.32
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กำรดำเนิ นงำน
(57,523,373.25) (1,277,423,343.40)
เงินสดจ่ำย-ค่ำดอกเบี้ยจ่ำย
(39,703,929.86)
(55,378.51)
เงินสดรับ-ค่ำดอกเบี้ยรับ
7,008,697.75
10,765,010.86
ภำษีเงินได้รับคืน
18,562,146.09
0.00
จ่ำยภำษีเงินได้
(82,183,772.11)
(72,918,017.40)
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนิ นงำน
(153,840,231.38) (1,339,631,728.45)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำวเงินฝำกประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(639,521.94)
261,787,249.90
เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้อเงินลงทุนชัว่ ครำว
(550,000,000.00) (1,050,000,000.00)
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
585,000,000.00 2,254,562,326.75
เงินสดจ่ำยจำกกำรให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน
(48,193,271.00)
0.00
เงินสดรับชำระคืนจำกกำรให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน
0.00
0.00
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
(59,500,000.00) (328,600,000.00)
เงินสดจ่ำยจำกกำรให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (17,000,000.69)
0.00
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำว
0.00
200,000.00
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อ อำคำรและอุปกรณ์
(34,055,609.44)
(38,426,254.17)
เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์
2,067,745.73
792,121.63
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน
5,090,160.00
(3,725,745.00)
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
(425,350.00)
(2,512,910.11)
เงินสดรับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
0.00
131.54
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
(117,655,847.34) 1,094,076,920.54

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(56,149,817.48)
4,618,839.34
5,604,865.95
50,596,863.59
(795,513.00)
17,099,645.32
118,124,932.25
(13,284,568.42)
6,462,627.00
18,562,146.09
(71,586,315.15)
58,278,821.77

(227,823,326.45)
7,770,288.89
(31,509,765.08)
(456,618,054.35)
0.00
2,411,261.32
(461,415,481.78)
(55,375.42)
16,303,307.82
0.00
(68,556,513.56)
(513,724,062.94)

(639,521.94)
(550,000,000.00)
490,000,000.00

261,787,249.90
0.00
1,303,702,590.90

0.00 (1,093,000,000.00)
0.00
0.00
(17,000,000.69)
0.00
(8,132,860.11)
2,001,332.13
5,090,160.00
(163,000.00)
0.00
(78,843,890.61)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

219,772,500.00
0.00
0.00
0.00
(8,206,037.86)
324,244.04
(3,725,745.00)
(576,600.00)
131.54
680,078,333.52

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

(จัดประเภทใหม่)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

518,560,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

0.00

เงินปั นผลจ่ำย

(246,941,169.60)

(246,941,169.60)

(246,941,169.60)

(246,941,169.60)

271,618,830.40

153,058,830.40

253,058,830.40

(246,941,169.60)

122,751.68

(92,495,977.51)

232,493,761.56

(80,586,899.02)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ต้นงวด

440,668,261.42

449,103,128.99

99,017,022.74

221,143,945.77

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ปลำยงวด

440,791,013.10

356,607,151.48

331,510,784.30

140,557,046.75

กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2538
และเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน มีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สำนักงำนใหญ่ต้งั อยู่เลขที่ 503 ชั้นที่ 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้
โดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ("สภำวิชำชีพบัญชี ") กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 เรื่ อง กำรจัดทำและส่ งงบกำรเงินและรำยกำรเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบกำรนำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอย่ำงมีสำระสำคัญจำก
ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เรื่ องกำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำของ

องค์ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน ยกเว้น รำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ กำรประมำณกำร
ในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงใน
งบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำร
ไว้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-22. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)
ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณกำรค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้

ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำ ของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือ เมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่ หำกมี
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของ อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ หำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ในกำรบันทึก และวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง
ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะได้รับจำกอำยุกำรให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่โดยประมำณ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่
ได้ใช้ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ว่ำ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ กลุ่มบริ ษทั ควรรับรู้ จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน

และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ

พนักงำน ประมำณกำรขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น
อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-32. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว ได้รับกำรปรับปรุ ง หรื อ
จัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ

โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำย

ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน

กำรนำมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ซึ่ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี

เรื่ อง

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญำก่อสร้ำง

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รำยได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้น สัญญำที่อยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอน สำหรับกำรรับรู้ รำยได้ที่เกิดขึ้นจำก
สัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะมีสิทธิได้รับ
จำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำ หรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้ดุลยพินิจ และพิจำรณำ
ข้อเท็จจริ ง และเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี

ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน

ของกลุ่มบริ ษทั

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-42. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)
2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ ง สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน
5 ฉบับ ได้แก่
เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงินลักษณะของกระแส
เงินสด ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
รวมถึงการแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มี
ผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้
อยู่ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินหากนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ได้กำหนดหลักกำรสำหรับกำรรับรู ้ รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรนำเสนอและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ ซึ่ งกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู้ สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่
มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมลู ค่ำต่ำ กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อ
สัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีดงั ต่อไปนี้
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

-52. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)
เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญำเช่ำ

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู้ ช่ำ

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)

กำรประเมินเนื้ อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที่กล่าวข้างต้น
2.5 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชี และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์ และ
หนี้สินทำงกำรเงิน และไม่ใช่ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั กำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่ำ ซึ่ งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนยั สำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ระดับ 3 และรำยงำน
โดยตรงต่อผูบ้ ริ หำรสูงสุ ดทำงด้ำนกำรเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ำ มีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุ งกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ
หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำหรื อกำรตั้งรำคำ กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐำนที่ได้มำจำกบุคคลที่สำมที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ รวมถึงกำรจัดระดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็ นไป
ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม
ประเด็นปัญหำของกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุด เท่ำที่จะทำได้
มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ ดังนี้
● ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินอย่ำง
เดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
● ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อม สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
● ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-62. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)
หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่
แตกต่ำงกัน กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุ ดที่มีนยั สำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่เกิดกำรโอน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังต่อไปนี้
● หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 4.7 และข้อ 7

เงินลงทุนชัว่ ครำว

● หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 37

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

3. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม ถือหลักเกณฑ์กำรรวมเฉพำะบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) มีอำนำจควบคุมใน
บริ ษทั เหล่ำนั้น หลังจำกได้ตดั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นสำระสำคัญแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้นำบริ ษทั ย่อย
เข้ำมำจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มีอำนำจควบคุม
3.2 งบกำรเงินรวมนี้ จดั ทำขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนรวมของ บริ ษทั พรี บิลท์
จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย เท่ำนั้น กำรใช้ขอ้ มูลตำมงบกำรเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อำจมีขอ้ จำกัดด้ำนลักษณะ
ธุรกิจที่คอ่ นข้ำงแตกต่ำงกันในบรรดำบริ ษทั ต่ำง ๆ ที่นำงบกำรเงินมำประกอบเป็ นงบกำรเงินรวม
3.3 งบกำรเงินรวมประกอบด้วยงบกำรเงินของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่และงบกำรเงินบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) เข้ำถือหุ ้นหรื อมีอำนำจควบคุมอย่ำงเป็ นสำระสำคัญในบริ ษทั ย่อยดังนี้
อัตรำร้อยละของกำรถือหุ ้น
ชื่อบริ ษทั ย่อย

ควำมสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ

หรื อส่วนได้เสี ย
30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561

- บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่

บริ ษทั ย่อย

แมททีเรี ยล จำกัด
- บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

ผลิต / ขำยพื้น

99.99

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

คอนกรี ตอัดแรง
บริ ษทั ย่อย

ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น

- บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด

บริ ษทั ย่อยของ

พัฒนำอสังหำ-

บจก. พรี บิลท์ โฮลดิ้ง

ริ มทรัพย์

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-73. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม (ต่อ)
บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั ฯ กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ เปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผล
ตอบแทนผันแปร จำกกำรเกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้น และมีควำมสำมำรถในกำรใช้อำนำจเหนือกิจกำรนั้น ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั ฯ

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อย ได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมนับแต่วนั ที่มีกำรควบคุม

จนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้ นสุ ดลง
กำรสู ญเสี ยควำมควบคุม
เมื่อบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึงส่วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม และส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้ำของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้น
จำกกำรสูญเสี ยกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย รับรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ได้วดั มูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยกำรควบคุม
4. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 กำรรับรู ้ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
4.1.1 บริ ษทั ฯ รับรู ้ รำยได้ตำมสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ เมื่อบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้น ตำมช่วงเวลำของ
สัญญำ โดยรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงรับรู้ เป็ นรำยได้ ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็ จ โดยอัตรำส่วนของงำน
ที่ทำเสร็ จประมำณโดยวิศวกร

ซึ่ งเป็ นกำรพิจำรณำจำกกำรสำรวจทำงกำยภำพเปรี ยบเทียบกับต้นทุนกำรก่อสร้ำง

ที่เกิดขึ้นจริ งของงำนที่ทำเสร็ จ จนถึงวันที่ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินเทียบกับประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น
ทั้งนี้ เมื่อผลงำนกำรก่อสร้ ำงตำมสัญญำของบริ ษทั ฯ สำมำรถประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

กรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้

ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ ต้นทุนทั้งสิ้ นของโครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยได้ตำมสัญญำ กิจกำรจะรับรู้ ประมำณกำรขำดทุน
ดังกล่ำว เป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ รำยได้ที่รับรู้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำ
แสดงไว้เป็ น "รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ" ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
4.1.2 ต้นทุนกำรก่อสร้ ำง ประกอบด้วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง รับรู้ ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.1.3 บริ ษทั ย่อย รับรู ้ รำยได้จำกกำรขำยเมื่อได้โอนอำนำจควบคุมของสิ นค้ำให้ผซู้ ้ือแล้ว
4.1.4 รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ (อำคำรชุดและบ้ำนพร้ อมที่ดิน) รับรู ้ เป็ นรำยได้ตำมสัญญำที่ทำกับลูกค้ำเมื่อบริ ษทั ย่อย
ปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น โดยรับรู้ เป็ นรำยได้เมื่อได้โอนอำนำจควบคุมของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รำยได้
จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมสัญญำ หลังหักส่ วนลดและค่ำส่งเสริ มกำรขำยต่ำงๆ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมำจำก
รำยกำรนั้นสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.1.5 บริ ษทั ย่อยคำนวณต้นทุนจำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดินและอำคำรชุดพักอำศัยตำมเกณฑ์พ้นื ที่ และเกณฑ์รำคำขำย
4.1.6 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-84. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ(ต่อ)
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝำกประเภทที่
ต้องจ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำที่กำหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องซึ่ งมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำน้อย
4.3 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กลุ่มบริ ษทั แสดงลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ด้วยยอดสุทธิจำกค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ และบันทึกค่ำเผือ่
หนี้สงสัยจะสู ญ โดยประมำณกำรจำกจำนวนหนี้ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ได้ จำนวนค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ประมำณขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีต และตำมสถำนะทำงกำรเงินปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันที่ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
4.4 ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ ำง
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ ำง แสดงด้วยรำคำทุนโดยวิธีเฉพำะเจำะจง หรื อมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ
แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงกำร
และดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยเข้ำมำเป็ นต้นทุน เมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็ จหรื อโครงกำร
หยุดพัฒนำ
4.5 กำรบันทึกต้นทุนจำกกำรกูย้ ืมเป็ นต้นทุนของทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย บันทึกต้นทุนทำงกำรเงินที่เกิดจำกกำรกูย้ ืม เพื่อใช้ในระหว่ำงกำรพัฒนำก่อสร้ำงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุน
โครงกำรที่เกี่ยวข้อง และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงกำรได้แล้วเสร็ จ พร้ อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์หรื อพร้อมที่จะขำยหรื อ
หยุดชะงักลง จนกว่ำจะมีกำรดำเนิ นกำรพัฒนำ/ก่อสร้ำงต่อไป
4.6 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนคำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน ออกก่อน
4.7 เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวมที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กลุ่มบริ ษทั
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์

เป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุน

ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพียงบำงส่ วน รำคำตำมบัญชีตอ่ หน่วยที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรหรื อ
ขำดทุนของเงินลงทุนชนิ ดเดียวกัน คำนวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
4.7.2 มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ จะใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV) ที่ประกำศ ณ วันที่รำยงำน
4.7.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงไว้โดยวิธีรำคำทุน (Cost Method) หักด้วยค่ำเผือ่ กำร
ด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)
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4.7.4 เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ ในกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมร่ วมกัน แสดงในงบกำรเงินรวมโดยวิธีส่วนได้เสี ย โดยรวม
ส่วนแบ่งกำไรหรื อขำดทุน และกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน นับจำกวันที่มีอำนำจร่ วมกัน
จนถึงวันที่อำนำจควบคุมร่ วมกันสิ้ นสุ ดลง ในกรณี ที่ส่วนแบ่งขำดทุนของกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันที่กลุ่มบริ ษทั ได้
รับรู ้ มีจำนวนเกินกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน มูลค่ำเงินลงทุนจะถูกลดลงจนเป็ นศูนย์ และหยุด
รับรู ้ ส่วนแบ่งขำดทุน
4.7.5 เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ นเงินลงทุนระยะยำวอื่น
แสดงด้วยรำคำทุน ปรับยอดด้วยค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)
4.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด" ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
รวม แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม เนื่ องจำกเป็ นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้เพื่อกำรซื้อเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภท โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของ
สิ นทรัพย์ดงั นี้
จำนวนปี
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำง

20

ส่วนปรับปรุ งอำคำร

5 - 20

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

5

เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน

3-5

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

5

ห้องตัวอย่ำง

5

ยำนพำหนะ

5

อำคำรชัว่ ครำวและสิ นทรัพย์ประจำอื่น ๆ

5

ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม สิ นทรัพย์ประจำที่มีกำรประเมินรำคำยุติธรรมเพิ่มของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด" เพื่อใช้ในกำรซื้อเงินลงทุน ได้คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำใหม่ สำหรับอำคำรและอุปกรณ์
โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหลือ โดยประมำณของสิ นทรัพย์ นับจำกวันที่บริ ษทั ฯ ซื้อเงินลงทุนมำดังนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 10 4. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
จำนวนปี
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำง

12 - 44

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

2 - 14

กลุ่มบริ ษทั รวมต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นสำหรับกำรรื้ อ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ต้งั ของสิ นทรัพย์
ซึ่ งเป็ นภำระผูกพันของกิจกำร เป็ นส่ วนหนึ่ งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคิดค่ำเสื่ อมรำคำ สำหรับ
ส่ วนประกอบของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ แต่ละส่ วนแยกต่ำงหำกจำกกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ ทุนที่มี
นัยสำคัญ เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือ และวิธีกำรคิด
ค่ำเสื่ อมรำคำอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
4.9 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่น
ต่ำงๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์เกิดกำรด้อยค่ำ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หำกมีรำคำ
ต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชีถือว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ

ซึ่ งจะรับรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำวในงบกำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็ จ และกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรำยกำรจำกกำรด้อยค่ำ ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป
หรื อยังมีอยู่แต่จะเป็ นไปตำมทำงที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รำยได้อื่น"
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมำยถึง รำคำขำยสุ ทธิหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่รำคำใด
จะสูงกว่ำ และจะประมำณจำกสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
4.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ซึ่งมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริ ษทั ตัดจ่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ 3 - 10 ปี
4.11 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รำยจ่ำยเกี่ยวกับภำษีในรอบระยะเวลำบัญชีประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
4.11.1 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ที่ตอ้ งจ่ำยในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี เป็ นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในงวดนั้น และ
คำนวณภำษีเงินได้ตำมที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
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)
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4.11.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว ระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ใน
จำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปค่อนข้ำงแน่ว่ำ

กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอ

ต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมด หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น หำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.12 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
4.12.1 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำย เมื่อเกิดรำยกำร
4.12.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้กำหนดกำรจ่ำย
สมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับกำรบริ หำร
โดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำว ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำก
กลุ่มบริ ษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
4.12.3 ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน ได้บนั ทึกในงบกำรเงินด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่ งคำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ภำยใต้สมมติฐำนที่กลุ่มบริ ษทั กำหนด
ขึ้นอย่ำงเหมำะสม
ผลกำไรหรื อขำดทุน จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำนหลังออกจำกงำน จะรับรู ้ ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 12 4. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
4.13 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ ้น ที่แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ซึ่ งคำนวณโดยกำรหำรยอดกำไรสุทธิ
สำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
4.14 ประมำณกำรทำงบัญชี
กำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้กำรประมำณกำร และตั้งข้อ

สมมติฐำนบำงประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งภำยหลังอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนเงินที่ประมำณไว้
4.15 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่

ของกำรเกิดภำระผูกพันในปัจจุบนั ตำม

กฎหมำยหรื อจำกกำรอนุมำน อันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำว คำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสี ย
ทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพัน และจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
หำกกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำมประมำณกำรหนี้ สินทั้งหมด หรื อบำงส่วนอย่ำงแน่นอน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำงหำกแต่ตอ้ งไม่เกินจำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
5. รำยกำรบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

1. บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด

บริ ษทั ย่อย

2. บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

บริ ษทั ย่อย

3. บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

4. บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด

บริ ษทั ร่ วมค้ำของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

5. บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด

เป็ นผูถ้ ือหุ้นร่ วมกันในบริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 50

6. บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์ สะพำนควำย
วัน จำกัด

ถือหุ้นโดยบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 13.60 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
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- 13 5. รำยกำรบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำดังนี้
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ลักษณะรำยกำรค้ำ
ซื้ อ-ขำยสิ นค้ำ

รำคำตลำด

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี

บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด

รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง

รำคำตำมสัญญำซึ่งเป็ นไปตำมรำคำตลำด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี

บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล จำกัด

รำคำตำมสัญญำซึ่งเป็ นไปตำมรำคำตลำด

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 4.275 ต่อปี

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตรำดอกเบี้ย MLR ของธนำคำร
ไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) (ณ วันที่
ในงบกำรเงินร้อยละ 6.025 ต่อปี )

บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์

อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

สะพำนควำย วัน จำกัด
รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

8,413,988.45

23,543,918.95

8,413,988.45

23,543,918.95

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด

102,543,491.00

54,350,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

893,000,000.00

893,000,000.00

202,543,491.00

154,350,200.00

993,000,000.00

993,000,000.00

81,407,699.31

64,407,698.62

81,407,699.31

64,407,698.62

ลูกหนี้ กำรค้ำ
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะยำว
บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์
สะพำนควำย วัน จำกัด

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
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งบกำรเงินรวม
30 กันยายน 2562
31 ธันวาคม 2561
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์
สะพำนควำย วัน จำกัด
รวม
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระ
บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
รวม
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด
เงินปันผลค้ำงรับ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จำกัด
เงินประกันผลงำนค้ำงรับ
บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จำกัด
ต้นทุนค่ำก่อสร้ ำงที่ยงั ไม่เรี ยกชำระ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จำกัด
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ ำง
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
เงินประกันผลงำนค้ำงจ่ำย
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จำกัด

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561

3,623,770.01
0.00

1,012,303.17
0.00

0.00
22,758,410.96

0.00
9,400,109.59

3,636,501.05
7,260,271.06

201,163.77
1,213,466.94

3,636,501.05
26,394,912.01

201,163.77
9,601,273.36

0.00
12,979,392.79
12,979,392.79

0.00
23,238,331.80
23,238,331.80

2,166,660.20
12,979,392.79
15,146,052.99

1,227,453.63
23,238,331.80
24,465,785.43

0.00

0.00

1,591.09

7,675.48

0.00

0.00

19,399,994.00

0.00

0.00
15,758,542.98
15,758,542.98

0.00
1,807,098.72
1,807,098.72

565,927.65
15,758,542.98
16,324,470.63

0.00
1,807,098.72
1,807,098.72

0.00

0.00

2,855,816.71

2,175,245.84

0.00

0.00

11,338,069.83

9,210,001.95

1,023,848.14

14,231,075.46

1,023,848.14

14,231,075.46

0.00

0.00

175,652.83

49,534.56

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
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รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะยำว
บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์
สะพำนควำย วัน จำกัด
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์
สะพำนควำย วัน จำกัด
รวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

30 กันยำยน 2562

100,000,000.00
54,350,220.00
154,350,220.00

0.00
48,193,271.00
48,193,271.00

0.00
0.00
0.00

100,000,000.00
102,543,491.00
202,543,491.00

64,407,698.62

17,000,000.69

0.00

81,407,699.31

0.00
1,012,303.17

4,506,369.87
2,611,466.84

(4,506,369.87)
0.00

0.00
3,623,770.01

201,163.77
1,213,466.94

3,435,337.28
10,553,173.99

0.00
(4,506,369.87)

3,636,501.05
7,260,271.06
(หน่วย : บำท )

31 ธันวำคม 2561
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะยำว
บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์
สะพำนควำย วัน จำกัด
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์
สะพำนควำย วัน จำกัด
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง

30 กันยำยน 2562

100,000,000.00
893,000,000.00
993,000,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100,000,000.00
893,000,000.00
993,000,000.00

64,407,698.62

17,000,000.69

0.00

81,407,699.31

0.00
9,400,109.59

4,506,369.87
13,358,301.37

(4,506,369.87)
0.00

0.00
22,758,410.96

201,163.77
9,601,273.36

3,435,337.28
21,300,008.52

0.00
(4,506,369.87)

3,636,501.05
26,394,912.01

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

- 16 5. รำยกำรบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายได้และรายจ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีสาระสาคัญ สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
รำยได้จำกกำรก่อสร้ ำง
บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด
0.00
0.00
896,370.27
19,244.10
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
103,322,018.69
27,694,161.87
103,322,018.69
27,694,161.87
รวม
103,322,018.69
27,694,161.87
104,218,388.96
27,713,405.97
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
0.00
0.00
4,501,698.63
4,898,410.96
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
525,273.76
154,628.53
0.00
0.00
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด
1,518,630.14
1,518,630.14
1,518,630.14
1,518,630.14
บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์
สะพำนควำย วัน จำกัด
1,231,152.05
0.00
1,231,152.05
0.00
รวม
3,275,055.95
1,673,258.67
7,251,480.82
6,417,041.10
เงินปันผลรับ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จำกัด
0.00
0.00
19,399,994.00
0.00
รำยได้อื่น
บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด
0.00
0.00
1,487.00
0.00
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จำกัด
0.00
0.00
13,441,943.04
4,799,849.79
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 9 เดือน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
รำยได้จำกกำรก่อสร้ ำง
บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด
0.00
0.00
11,532,290.57
30,904.10
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
253,870,607.48
27,731,881.50
253,870,607.48
27,731,881.50
รวม
253,870,607.48
27,731,881.50
265,402,898.05
27,762,785.60
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

- 17 5. รำยกำรบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 9 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

0.00

0.00

13,358,301.37

10,992,438.35

บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด

0.00

0.00

0.00

35,753.01

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด

1,389,821.01

458,843.36

0.00

0.00

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด

4,506,369.87

4,506,369.87

4,506,369.87

4,506,369.87

3,435,337.28

0.00

3,435,337.28

0.00

9,331,528.16

4,965,213.23

21,300,008.52

15,534,561.23

0.00

0.00

19,399,994.00

0.00

0.00

0.00

5,277.50

0.00

0.00

0.00

43,530,232.41

22,226,104.45

บริ ษทั อนันดำ แอนด์ พำร์ ทเนอร์
สะพำนควำย วัน จำกัด
รวม
เงินปันผลรับ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จำกัด
รำยได้อื่น
บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จำกัด

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำก
ธนำคำร 3 แห่ง และ 2 แห่ ง วงเงินรวม 50 ล้ำนบำท และ 40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งค้ ำประกันโดยเงินฝำกประจำของบริ ษทั ฯ
(หมำยเหตุ 18)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรค้ำประกันกำรซื้อสิ นค้ำให้กบั
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด จำนวนเงิน 45.75 ล้ำนบำท และ 48.30 ล้ำนบำท (วงเงินรวม 150 ล้ำนบำท และ 100
ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันจำกกำรทำสัญญำค้ำประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั กิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน วงเงินรวม 2,719.08 ล้ำนบำท และ 2,021.49 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 18 6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

230,000.00

205,000.00

0.00

0.00

เช็คถึงกำหนดชำระ

14,179,091.96

33,038,337.72

14,179,091.96

33,038,337.72

เงินฝำกกระแสรำยวัน

10,139,261.32

3,946,837.57

9,628,968.85

3,807,609.60

เงินฝำกออมทรัพย์

403,599,786.55

392,379,756.11

295,059,850.22

51,072,745.40

เงินฝำกประจำ 3 เดือน
รวม

12,642,873.27
440,791,013.10

11,098,330.02
440,668,261.42

12,642,873.27
331,510,784.30

11,098,330.02
99,017,022.74

เงินสด

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำ 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 0.80 ถึง 1.00 ต่อปี
7. เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
เงินฝำกประจำ 4 - 12 เดือน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

8,127,751.12

7,488,229.18

8,127,751.12

7,488,229.18

272,384,912.68
280,512,663.80

300,582,049.05
308,070,278.23

266,137,344.86
274,265,095.98

200,131,969.65
207,620,198.83

เงินฝำกประจำ ระยะเวลำ 4 - 12 เดือน มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 ถึง 1.85 ต่อปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
30 กันยายน 2562
รำคำทุน/
ทุนตัดจำหน่ำย

31 ธันวาคม 2561
รำคำทุน/

มูลค่ำยุติธรรม

ทุนตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี้

268,619,643.64

272,384,912.68

300,000,000.00

300,582,049.05

บวก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน

3,765,269.04
272,384,912.68

0.00
272,384,912.68

582,049.05
300,582,049.05

0.00
300,582,049.05

รวม

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 19 7. เงินลงทุนชัว่ ครำว (ต่อ)
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน 2562
รำคำทุน/
ทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี้
บวก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน
รวม

262,508,612.28
3,628,732.58
266,137,344.86

266,137,344.86
0.00
266,137,344.86

31 ธันวาคม 2561
รำคำทุน/
ทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
200,000,000.00
131,969.65
200,131,969.65

200,131,969.95
0.00
200,131,969.95

8. ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
30 กันยายน 2562
31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำตำมอำยุหนี้ ที่คำ้ งชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระ
อำยุระหว่ำง 1 - 90 วัน
อำยุระหว่ำง 91 - 180 วัน
อำยุระหว่ำง 181 - 360 วัน
อำยุมำกกว่ำ 360 วัน
รวม
(หัก) ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินปันผลค้ำงรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ภำษีซ้ื อตั้งพัก
ลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561

591,683,240.07

289,588,587.58

551,895,267.92

241,080,200.87

151,013,032.87
12,489,661.01
10,517,016.03
15,317,892.94
781,020,842.92
(16,111,778.38)
764,909,064.54

132,944,643.15
85,031,654.52
0.00
15,317,892.94
522,882,778.19
(17,057,318.21)
505,825,459.98

97,306,047.78
0.00
9,565,151.52
15,317,892.94
674,084,360.16
(15,317,892.94)
658,766,467.22

80,944,929.53
75,354,959.60
0.00
15,317,892.94
412,697,982.94
(15,317,892.94)
397,380,090.00

36,588,164.86
0.00
8,193,948.80
10,125,942.70
1,636,880.82
56,544,937.18
821,454,001.72

24,498,037.28
0.00
1,746,452.94
4,530,086.08
1,912,215.38
32,686,791.68
538,512,251.66

33,595,497.16
19,399,994.00
27,315,810.63
9,876,745.08
1,581,782.20
91,769,829.07
750,536,296.29

22,108,809.95
0.00
10,128,088.12
4,315,416.64
1,612,848.70
38,165,163.41
435,545,253.41

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 20 9. เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
30 กันยายน 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จำกัด

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด

102,543,491.00

54,350,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

893,000,000.00

893,000,000.00

202,543,491.00

154,350,220.00

993,000,000.00

993,000,000.00

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
รวม

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน อาวัลส่วนตัวโดยกรรมการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ครบกาหนดเมื่อทวงถาม
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6.025 ต่อปี (MLR ของธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)) โดยไม่มีหลักประกัน
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกาหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.275 ต่อปี โดยไม่มี
หลักประกัน
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน
10. รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

12,875,131,554.30

10,314,570,948.28

12,877,396,453.73

10,315,798,404.91

อัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จ

7,753,421,042.59

6,718,005,812.64

7,755,587,702.79

6,719,233,269.27

(หัก) มูลค่ำงำนก่อสร้ำงที่เรี ยกเก็บ

(7,484,581,240.35)

(6,394,639,490.86)

(7,484,581,240.35)

(6,394,639,490.86)

268,839,802.24

323,366,321.78

271,006,462.44

324,593,778.41

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ
มูลค่ำงำนตำมสัญญำที่รับรู ้ รำยได้ตำม

รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 21 11. ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ ำง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

1,666,521,407.88

1,406,522,896.18

0.00

0.00

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

37,272,022.12

5,924,264.54

0.00

0.00

ต้นทุนกำรกูย้ ืม

33,645,250.12

7,081,505.58

0.00

0.00

รวม

1,737,438,680.12

1,419,528,666.30

0.00

0.00

ที่ดิน

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ ำงโครงกำรของบริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด ได้นำไปจดจำนองเป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้น
และระยะยำวกับธนำคำร (หมำยเหตุ ข้อ 22 และ ข้อ 26)
ในระหว่ำงงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด
ได้มีกำรบันทึกดอกเบี้ยเข้ำเป็ นต้นทุนโครงกำร จำนวน 26.56 ล้ำนบำท และ 7.08 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป

56,972,173.95

34,843,942.66

0.00

0.00

วัตถุดิบ

13,630,468.03

16,277,354.51

0.00

0.00

วัสดุก่อสร้ำง

54,636,304.95

52,438,501.42

54,636,304.95

52,438,501.42

วัสดุสิ้นเปลือง

13,715,159.49

11,579,475.31

0.00

0.00

รวม

138,954,106.42

115,139,273.90

54,636,304.95

52,438,501.42

(1,186,300.52)

(1,186,300.52)

0.00

0.00

137,767,805.90

113,952,973.38

54,636,304.95

52,438,501.42

(หัก) ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำร
ลดมูลค่ำวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 22 13. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
( หน่วย : บำท )
สัดส่ วนกำรลงทุน
(ร้อยละ)
ชื่อกิจกำร
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทกิจกำร
ผลิต / ขำย พื้นคอนกรี ต อัดแรง
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
รวม

30 กันยำยน
2562
99.99
100.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน

31 ธันวำคม
2561
99.99
100.00

30 กันยำยน
2562
286,554,648.75
499,999,985.00
786,554,633.75

เงินปันผล
31 ธันวำคม
2561
286,554,648.75
499,999,985.00
786,554,633.75

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2562
2561
19,399,994.00
0.00
19,399,994.00

0.00
0.00
0.00

14. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
( หน่วย : บำท )
สัดส่ วนกำรลงทุน
(ร้อยละ)
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2562
2561

ชื่อกิจกำร

ประเภทกิจกำร

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั พรี เมี่ยม เพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ชิ นวะ เอส39 จำกัด
บริ ษทั รี โว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
รวม

49.00
40.00
49.00
35.00

49.00
40.00
49.00
0.00

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2562
2561
88,833,859.66
62,817,595.37
254,430,152.80
57,551,294.98
463,632,902.81

เงินปันผล
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2562
2561

89,447,482.60
63,125,039.22
259,088,965.35
0.00
411,661,487.17

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด-บริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 4/2562 มีมติให้ร่วมลงทุนในบริ ษทั รี โว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยร่ วมทุน กับบริ ษทั รี โว เอสเตท จำกัด
และบริ ษทั เค.อำร์ .ซี . เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด ในสัดส่ วนร้อยละ 35:35:30 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ลงทุนจำนวน 5,950,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็ นจำนวนเงิน 59.50 ล้ำนบำท

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

- 23 15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
30 กันยายน2562

31 ธันวาคม 2561

30 กันยายน2562

31 ธันวาคม 2561

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

98,407,700.00
99,307,700.00

98,407,700.00
99,307,700.00

98,407,700.00
98,407,700.00

98,407,700.00
98,407,700.00

พันธบัตรรัฐบาล
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันธบัตรรัฐบาล
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด มีพนั ธบัตรรัฐบาล 2 ฉบับ อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5.375 - 5.50 อายุ 10 - 15 ปี
ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยใช้เป็ นหลักประกันการใช้กระแสไฟฟ้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
( หน่วย : บาท )

ชื่อกิจการ

สัดส่ วนการลงทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

13.60

13.60

98,407,700.00

98,407,700.00

บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด
16. เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

81,407,699.31

64,407,098.62

81,407,699.31

64,407,098.62

เป็ นเงินให้กตู้ ามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูย้ ืมจากผูถ้ ือหุ ้น ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย
ร้ อยละ 6.00 ต่อปี

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 24 17. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1 มกรำคม 2561
รำคำทุน:ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่ วนปรับปรุ ง - อำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ
อำคำรชัว่ ครำวและสิ นทรัพย์ประจำอื่ น ๆ
สำนักงำนขำย
สิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:ส่ วนปรับปรุ ง - ที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่ วนปรับปรุ ง - อำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ
สำนักงำนขำย
อำคำรชัว่ ครำวและสิ นทรัพย์ประจำอื่ น ๆ
รวม
มูลค่ำสุ ทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้ำ (ออก)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้ำ (ออก)

(หน่วย : บำท)
30 กันยำยน 2562

195,151,050.77
102,813,256.45
5,235,984.42
29,811,508.55
295,925,335.41
18,089,054.87
36,178,653.06
16,902,998.95
0.00
661,355.27
700,769,197.75

0.00
0.00
0.00
6,174,006.30
11,924,365.61
2,165,864.99
553,271.03
2,473,595.68
0.00
31,746,431.03
55,037,534.64

0.00
0.00
0.00
(2,140,911.38)
(9,769,293.61)
(526,167.24)
(1,791,155.09)
(35,000.00)
0.00
0.00
(14,262,527.32)

2,716,844.72
2,721,430.80
0.00
0.00
15,500,200.93
0.00
202,266.36
293,000.00
0.00
(21,433,742.81)
0.00

197,867,895.49
105,534,687.25
5,235,984.42
33,844,603.47
313,580,608.34
19,728,752.62
35,143,035.36
19,634,594.63
0.00
10,974,043.49
741,544,205.07

0.00
565,690.00
0.00
2,776,034.14
8,049,004.38
2,338,813.10
219,350.00
0.00
0.00
20,078,037.82
34,026,929.44

0.00
0.00
0.00
(2,635,323.98)
(9,256,583.06)
(1,305,013.27)
(4,034,790.00)
(180,000.00)
0.00
0.00
(17,411,710.31)

2,114,429.47
6,720,982.65
0.00
0.00
3,509,434.88
0.00
0.00
2,101,242.05
14,235,396.47
(28,681,485.52)
0.00

199,982,324.96
112,821,359.90
5,235,984.42
33,985,313.63
315,882,464.54
20,762,552.45
31,327,595.36
21,555,836.68
14,235,396.47
2,370,595.79
758,159,424.20

9,919,915.13
60,569,767.75
1,275,541.70
23,195,255.77
246,142,441.67
14,138,341.19
32,109,300.79
0.00
13,650,239.26
401,000,803.26
299,768,394.49

683,451.17
4,496,212.40
245,674.08
4,171,539.75
17,429,792.90
1,970,947.19
1,707,352.19
0.00
936,214.84
31,641,184.52

0.00
0.00
0.00
(1,985,904.36)
(7,583,141.66)
(512,590.39)
(1,791,151.09)
0.00
(25,774.55)
(11,898,562.05)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,603,366.30
65,065,980.15
1,521,215.78
25,380,891.16
255,989,092.91
15,596,697.99
32,025,501.89
0.00
14,560,679.55
420,743,425.73
320,800,779.34

788,546.37
4,141,643.34
183,750.75
3,283,517.81
13,696,914.26
1,341,507.93
933,720.30
2,781,799.05
1,307,623.30
28,459,023.11

0.00
0.00
0.00
(2,517,945.35)
(7,623,444.17)
(1,287,956.15)
(2,852,422.64)
0.00
(179,998.00)
(14,461,766.31)

0.00
0.00
0.00
1,876.13
376.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2,252.42

11,391,912.67
69,207,623.49
1,704,966.53
26,148,339.75
262,062,939.29
15,650,249.77
30,106,799.55
2,781,799.05
15,688,304.85
434,742,934.95
323,416,489.25

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

- 25 17. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1 มกรำคม 2561
รำคำทุน:ที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่ วนปรับปรุ ง - อำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ
อำคำรชัว่ ครำว
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่ วนปรับปรุ ง - อำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ
อำคำรชัว่ ครำว
รวม
มูลค่ำสุ ทธิ

เพิ่มขึ้น

(หน่ วย : บำท)
ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

30 กันยำยน 2562

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
29,811,508.55
111,057,425.99
18,089,054.87
23,597,460.52
6,184,305.11
216,977,501.38

0.00
0.00
0.00
5,643,473.90
6,835,452.76
1,426,106.52
0.00
2,473,595.68
16,378,628.86

0.00
0.00
0.00
(2,140,911.38)
(7,958,198.67)
(526,167.24)
(216,000.00)
0.00
(10,841,277.29)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
33,314,071.07
109,934,680.08
18,988,994.15
23,381,460.52
8,657,900.79
222,514,852.95

0.00
0.00
0.00
2,443,446.04
4,374,588.77
288,183.13
0.00
0.00
7,106,217.94

0.00
0.00
0.00
(2,635,323.98)
(6,311,835.62)
(1,305,013.27)
(4,020,000.00)
(180,000.00)
(14,452,172.87)

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
33,122,193.13
107,997,433.23
17,972,164.01
19,361,460.52
8,477,900.79
215,168,898.02

7,418,048.52
1,275,541.70
23,195,255.77
94,730,919.95
14,138,341.19
21,592,340.00
4,034,913.53
166,385,360.66
50,592,140.72

618,425.49
245,674.08
4,099,115.34
6,603,950.20
1,915,458.55
665,991.86
578,635.50
14,727,251.02

0.00
0.00
(1,985,904.36)
(5,899,434.93)
(512,590.39)
(215,998.00)
0.00
(8,613,927.68)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,036,474.01
1,521,215.78
25,308,466.75
95,435,435.22
15,541,209.35
22,042,333.86
4,613,549.03
172,498,684.00
50,016,168.95

462,548.38
183,750.75
3,124,474.78
3,910,147.37
1,013,872.64
156,712.30
755,737.80
9,607,244.02

0.00
0.00
(2,517,945.35)
(4,733,567.10)
(1,287,956.15)
(2,837,637.64)
(179,998.00)
(11,557,104.24)

8,499,022.39
1,704,966.53
25,914,996.18
94,612,015.49
15,267,125.84
19,361,408.52
5,189,288.83
170,548,823.78
44,620,074.24

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

- 26 18. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจาธนาคาร 6 แห่ ง ใช้เป็ นหลักประกันให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุขอ้ 21 และข้อ 36.1)
19. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิม่
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าตัดจาหน่ายสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รอการติดตั้ง

คอมพิวเตอร์

รอการติดตั้ง

20,005,733.23
1,889,320.11
(45,300.00)
21,849,753.34
281,350.00
1,070,000.00
(2,270,741.98)

0.00
1,070,000.00
0.00
1,070,000.00
144,000.00
(1,070,000.00)
0.00

20,005,733.23
2,959,320.11
(45,300.00)
22,919,753.34
425,350.00
0.00
(2,270,741.98)

13,134,618.84
1,023,010.00
(45,300.00)
14,112,328.84
19,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
144,000.00
0.00
0.00

13,134,618.84
1,023,010.00
(45,300.00)
14,112,328.84
163,000.00
0.00
0.00

20,930,361.36

144,000.00

21,074,361.36

14,131,328.84

144,000.00

14,275,328.84

(14,252,633.53)
(1,602,326.86)
45,299.00
(15,809,661.39)
(1,087,461.65)
2,225,449.74
(14,671,673.30)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(14,252,633.53)
(1,602,326.86)
45,299.00
(15,809,661.39)
(1,087,461.65)
2,225,449.74
(14,671,673.30)

(10,283,165.31)
(1,124,960.17)
45,299.00
(11,362,826.48)
(621,808.86)
0.00
(11,984,635.34)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(10,283,165.31)
(1,124,960.17)
45,299.00
(11,362,826.48)
(621,808.86)
0.00
(11,984,635.34)

6,040,091.95
6,258,688.06

1,070,000.00
144,000.00

7,110,091.95
6,402,688.06

2,749,502.36
2,146,693.50

0.00
144,000.00

2,749,502.36
2,290,693.50

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562

1,235,463.98
1,087,461.65

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

886,684.86
621,808.86

- 27 20. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์(หนี้ สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
3,222,355.68
3,411,463.64
3,063,578.59
3,063,578.59
ค่าเผือ่ การขอคืนเงินประกันผลงาน
1,252,623.88
1,252,623.88
1,252,623.88
1,252,623.88
ประมาณการหนี้ สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
15,484,925.65
8,357,474.42
10,848,703.10
6,333,492.40
ประมาณการหนี้ สิน
19,900,453.65
66,536,887.72
19,580,453.65
66,216,887.72
อื่นๆ
8,359,605.78
3,105,903.39
(725,746.52)
(26,393.93)
รวม
48,219,964.64
82,664,353.05
34,019,612.70
76,840,188.66
21. เงินเบิกเกินบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 7 แห่ ง และ 6 แห่ ง วงเงินรวม
205 ล้านบาทและ 165 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุขอ้ 18)
22. เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด - บริ ษทั ย่อย มีวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคาร
พาณิ ชย์ 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
วงเงิน
วงเงิน(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละต่อปี )
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
กูย้ ืมระยะสั้นที่ 1
600.00
600.00
MLR-3.225
600,000,000.00
600,000,000.00
กูย้ ืมระยะสั้นที่ 2
0.00
150.00
MLR-2.75
0.00
147,827,500.00
กูย้ ืมระยะสั้นที่ 3
111.30
0.00
MLR-2.75
111,300,000.00
0.00
711.30
750.00
711,300,000.00
747,827,500.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นทุกวง ค้ าประกันโดย ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างโครงการ (หมายเหตุขอ้ 11) และค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

- 28 23. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
เจ้าหนี้การค้า

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

333,688,478.20

212,970,572.64

310,773,505.41

199,479,114.64

ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ

137,160,242.09

61,744,884.46

147,636,853.10

70,668,965.35

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

182,088,547.64

426,736,891.90

161,964,922.87

404,855,631.18

37,302,125.42

45,575,214.04

0.00

0.00

2,494,389.05

2,339,810.98

0.00

0.00

33,873,742.70

36,187,173.11

28,912,814.87

31,460,844.73

392,919,046.90

572,583,974.49

338,514,590.84

506,985,441.26

726,607,525.10

785,554,547.13

649,288,096.25

706,464,555.90

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
24. เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

มูลค่างานตามสัญญา

4,535,415,096.44

5,539,185,803.63

มูลค่างานก่อสร้ างที่เรี ยกเก็บ

3,191,640,766.91

2,638,903,201.63

(หัก) การรับรู ้ รายได้ตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ

(3,049,415,376.97) (2,547,274,675.28)
142,225,389.94

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

91,628,526.35

- 29 25. ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2561
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน และผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน

77,424,628.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562

41,787,372.09

31 ธันวาคม 2561

54,243,515.50

31,667,462.00

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายตามระยะเวลา ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ที่ตอ้ งจ่ายภายใน 1 ปี

3,455,614.00

1,556,824.00

2,549,541.00

1,321,730.00

ที่ตอ้ งจ่ายเกินกว่า 1 ปี

73,969,014.25

40,230,548.09

51,693,974.50

30,345,732.00

77,424,628.25

41,787,372.09

54,243,515.50

31,667,462.00

รวม

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 30 25. ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันต้นงวด / ปี

41,787,372.09

38,796,408.00

31,667,462.00

27,079,361.00

ผลต่างต้นงวด

18,861,924.91

0.00

10,492,462.00

0.00

ยอดหลังปรับปรุ ง

60,649,297.00

38,796,408.00

42,159,924.00

27,079,361.00

7,833,530.25

6,707,087.59

5,087,698.50

4,588,101.00

ผลประโยชน์พนักงาน

12,758,514.00

0.00

7,791,406.00

0.00

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(3,816,713.00)

(3,716,123.50)

(795,513.00)

0.00

77,424,628.25

41,787,372.09

54,243,515.50

31,667,462.00

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันสิ้ นงวด / ปี

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2562
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2,145,915.25

1,365,019.13

1,370,121.25

955,450.50

465,261.50

314,647.56

325,778.25

191,574.75

2,611,176.75

1,679,666.69

1,695,899.50

1,147,025.25

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

2561

)

- 31 25. ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์พนักงาน

12,758,514.00

0.00

7,791,406.00

0.00

ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั

6,437,745.75

4,087,491.47

4,110,363.75

2,866,351.50

ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน

1,395,784.50

939,929.44

977,334.75

574,724.25

รวม

20,592,044.25

5,027,420.91

12,879,104.50

3,441,075.75

ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

30 กันยำยน 2562

31 ธันวำคม 2561

ณ วันต้นงวด / ปี

3,413,229.98

3,413,229.98

(726,648.00)

(726,648.00)

รับรู ้ ระหว่างงวด

18,861,924.91

0.00

10,492,462.00

0.00

ณ วันสิ้ นงวด / ปี

22,275,154.89

3,413,229.98

9,765,814.00

(726,648.00)

รวมอยู่ในกาไรสะสม

ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2562
สมมติฐานทางการเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

16,922,404.11

0.00

9,022,468.07

0.00

205,047.85

0.00

70,299.50

0.00

การปรับปรุ งจากประสบการณ์

1,734,472.95

0.00

1,399,694.43

0.00

รวม

18,861,924.91

0.00

10,492,462.00

0.00

สมมติฐานประชากร

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 32 25. ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน
( ร้อยละ )
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำคิดลด
2.80
2.80
อัตรำเงินเฟ้อ
3.00
3.00
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนตำมช่วงอำยุพนักงำนรำยเดือน
สำหรับช่วงอำยุไม่เกิน 30 ปี
7.50
7.50
สำหรับช่วงอำยุไม่เกิน 30-40 ปี
6.50
6.50
สำหรับอำยุ 40 ปี ขึ้นไป
3.00
5.50
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนตำมช่วงอำยุพนักงำนรำยวัน
3.00
N/A
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยเดือน
0 - 25
0 - 25
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยวัน
0 - 45
N/A
ข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำมรณะในอนำคตถือตำมข้อมูลทำงสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และจำกอัตรำตำรำงมรณะไทยปี 2560
("TMO17")
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้ อย่ำง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รำยงำนโดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
อัตรำคิดลด
- เพิม่ ขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(6,374,595.00)
(3,715,059.00)
(4,846,025.00)
(2,639,341.00)
- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
7,242,065.00
4,179,961.00
5,538,849.00
2,994,088.00
กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
- เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
7,799,112.00
5,591,388.00
5,907,481.00
3,866,087.00
- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(6,975,157.00)
(4,983,025.00)
(5,250,055.00)
(3,412,511.00)
อัตรำกำรหมุนของพนักงำน
- เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 20)
(8,085,187.00)
(6,090,822.00)
(6,382,149.00)
(4,510,972.00)
- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 20)
10,017,705.00
7,668,547.00
7,937,727.00
5,772,499.00
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ มีผล
บังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป “ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ำยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำยสี่ ร้อยวัน” ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำร
ตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นเป็ นจำนวนเงิน 12.76 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม (จำนวน 7.79 ล้ำนบำท ในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร) โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ตน้ ทุนบริ กำรในอดีต เป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

- 33 26. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อกับ
ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

(ร้อยละต่อปี )

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

กูย้ ืมระยะยาวที่ 1

144.00

144.00

MLR - 3.225

138,407,500.00

138,407,500.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 2

188.00

188.00

MLR - 3.225

0.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 3

500.00

0.00

4.00

500,000,000.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 4

147.83

0.00

MLR - 2.75

147,827,500.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 5

279.75

0.00

MLR - 2.50

0.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 6

83.87

0.00

MLR - 2.50

18,560,000.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 7

65.00

0.00

0.00

0.00

1,408.45

332.00

804,795,000.00

138,407,500.00

เงินกูย้ ืมระยะยาว วงเงิน จานวน 908.45 ล้านบาท ค้าประกันโดยที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างโครงการ (หมายเหตุขอ้ 11) และค้าประกัน
โดยบริ ษทั ฯ มีเงื่อนไขการชาระต่างกันในแต่ละวงเงิน ครบกาหนดชาระภายใน 3 ปี ถึง 4 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ลงนาม และชาระเงินต้น
ตามการปลอดจานองห้องชุดในสัดส่ วนร้ อยละ 75 ของราคาขาย และส่ วนที่เหลือวงเงินกูร้ ะยะยาว จานวน 500 ล้านบาท มีเงื่ อนไขการ
ชาระภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่เบิกเงินกูแ้ ต่ละคราว
(หน่วย : บาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)

กูย้ ืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

500.00

0.00

(ร้อยละต่อปี )
4.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

500,000,000.00

0.00

เงินกูย้ ืมระยะยาว มีเงื่อนไขการชาระภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่เบิกเงินกูใ้ นแต่ละคราว
27. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกำหนดให้มีกำรจัดสรรกำไรอย่ำงน้อยร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
หักขำดทุนสะสม (ถ้ำมี) เป็ นทุนสำรองจนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้ไม่อำจ
นำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 34 28. เงินปันผลจ่ำย
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้จ่าย
เงินปั นผล โดยจัดสรรจากผลการดาเนิ นงาน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยได้จ่าย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผล โดยจัดสรรจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท โดยจ่ายเป็ นเงินปันผล
ระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 หุ ้นละ 1 บาท และจ่ายเพิ่มอีก หุ ้นละ 0.80 บาท เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
29. รำยได้อื่น
รายได้อื่นสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
( หน่วย : บำท )
สำหรับงวด 3 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน
กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์

รวม

2561

2562

2561

4,035,222.06

2,242,633.33

7,992,803.57

6,958,600.69

(4,497.60)

54,224.37

33,551.52

54,226.37

1,787,479.44

147,184.72

1,742,693.82

120,859.32

0.00

0.00

19,399,994.00

0.00

5,371,020.06

1,128,290.69

3,375,159.98

1,023,629.81

11,189,223.96

3,572,333.11

32,544,202.89

8,157,316.19

เงินปันผลรับ
อื่น ๆ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

( หน่วย : บำท )
สำหรับงวด 9 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน
กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์
เงินปันผลรับ
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

12,234,547.78

8,669,037.38

23,650,349.51

18,479,641.05

520,912.68

388,760.95

520,912.68

57,499.02

6,802,863.63

4,081,694.16

6,005,375.21

3,195,632.91

0.00

0.00

19,399,994.00

0.00

6,413,024.94

6,196,293.76

4,052,556.95

3,473,854.06

25,971,349.03

19,335,786.25

53,629,188.35

25,206,627.04

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
( หน่วย : บำท )
สำหรับงวด 3 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ

14,970,863.18

(3,056,195.98)

0.00

0.00

(33,331,415.95)

(4,057,902.60)

0.00

0.00

9,709,626.13

0.00

0.00

0.00

สิ นค้ำซื้อมำเพื่อขำย

12,352,224.54

1,680,309.29

0.00

0.00

ซื้ อที่ดินและจ่ำยค่ำก่อสร้ ำง

23,621,789.82

4,057,902.60

0.00

0.00

659,416,962.32

405,063,055.27

659,416,962.32

405,063,055.27

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

82,713,444.17

80,176,903.52

0.00

0.00

ค่ำเช่ำเครื่ องมืออุปกรณ์

27,067,597.34

19,135,963.36

27,067,597.34

19,135,963.36

218,198,352.27

243,730,705.36

194,691,172.37

208,736,996.07

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

7,778,595.00

5,694,870.00

4,819,215.00

4,431,420.00

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

561,000.00

561,000.00

561,000.00

561,000.00

ค่ำเสื่ อมรำคำ

9,798,825.84

7,894,937.33

2,989,511.81

3,508,504.47

ค่ำตัดจำหน่ำย

365,977.78

396,852.33

199,282.85

268,382.44

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ต้นทุนกำรกูย้ ืม

ค่ำวัสดุก่อสร้ ำงใช้ไปและค่ำจ้ำงผูร้ ับเหมำช่วง

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 36 30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะค่ำใช้จ่ำย (ต่อ)
( หน่วย : บำท )
สำหรับงวด 9 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ

(22,128,231.29)

(10,044,947.34)

0.00

0.00

(315,808,434.16)

(918,801,798.58)

0.00

0.00

ต้นทุนกำรกูย้ ืม

26,563,744.54

0.00

0.00

0.00

สิ นค้ำซื้อมำเพื่อขำย

37,268,259.56

18,085,468.56

0.00

0.00

289,244,689.62

918,801,798.58

0.00

0.00

1,830,724,031.58

1,537,254,835.02

1,830,724,031.58

1,537,254,835.02

231,457,081.77

177,601,965.93

0.00

0.00

76,588,262.90

65,253,476.66

76,588,262.90

65,253,476.66

705,628,054.17

690,946,249.27

622,660,959.20

613,455,433.64

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

23,335,785.00

18,320,419.80

14,457,645.00

13,294,260.00

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

3,933,000.00

3,460,760.00

3,933,000.00

3,460,760.00

ค่ำเสื่ อมรำคำ

28,459,023.11

23,415,846.72

9,607,244.02

11,303,804.69

ค่ำตัดจำหน่ำย

1,087,461.65

1,235,463.98

621,808.86

886,684.86

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำคงเหลือ
(เพิม่ ขึ้น)ลดลง

ซื้ อที่ดินและจ่ำยค่ำก่อสร้ ำง
ค่ำวัสดุก่อสร้ ำงใช้ไปและค่ำจ้ำงผูร้ ับเหมำช่วง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำเช่ำเครื่ องมืออุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน

31. สัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ ำง
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้ างที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

ต้นทุนกำรก่อสร้ ำงที่เกิดขึ้นปรับปรุ งด้วย
กำไรหรื อขำดทุนที่รับรู ้ จนถึงปั จจุบนั

10,780,912,296.24 13,204,723,305.02 10,793,657,043.44 13,205,950,761.65

จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ เรี ยกร้ องจำก
ผูจ้ ำ้ งสำหรับงำนก่อสร้ ำงซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์

1,400,967,268.50

1,236,596,928.89

1,403,699,856.35

1,237,824,385.52

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 37 32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมัน่ คง มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว ตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผูจ้ ดั กำร
กองทุนฯ ซึ่ งตำมระเบียบของกองทุนฯ พนักงำนต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนฯ ในอัตรำร้อยละ 2 ของค่ำจ้ำง กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบ
ในอัตรำร้ อยละ 2 โดยมีเงื่อนไขตำมอำยุงำนและผลประโยชน์จะจ่ำยแก่สมำชิกตำมเงื่อนไข เมื่อสมำชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตำย หรื อ
ลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิก
กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็ นค่ำใช้จ่ำย สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561
ดังนี้
( หน่วย : บำท )
สำหรับงวด 3 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

1,451,965.51

1,335,104.64

2562
1,215,993.00

2561
1,101,371.00
( หน่วย : บำท )

สำหรับงวด 9 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4,375,502.34

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

4,062,293.41

2562
3,614,090.00

2561
3,299,622.00

33. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน
จำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำร ในฐำนะผูบ้ ริ หำร
กลุ่มบริ ษทั มีคำ่ ใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ตำมนิยำมในประกำศ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั กำร หรื อผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรสี่ รำยแรก
ต่อจำกผูจ้ ดั กำรลงมำ และผูซ้ ่ ึ งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำผูด้ ำรงตำแหน่งระดับผูบ้ ริ หำรรำยที่ 4 ทุกรำย

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 38 34. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุดด้ำนดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
34.1 บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุรกิจบนส่วนงำนหลักคือกำรรับเหมำก่อสร้ำง บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด ขำยพื้นคอนกรี ตอัดแรง บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนิ นธุรกิจกำรลงทุนในกิจกำรอื่น และบริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ข้อมูลทำงกำรเงิน จำแนกตำมส่วนงำน
สาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สาหรับงวด 3 เดือน
ส่ วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง
2562

2561

ส่ วนงำนขำยพื้นคอนกรี ต

ส่ วนงำนลงทุนในกิจกำรอื่น

2562

2561

2562

ส่ วนงำนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

2561

2562

อื่นๆ

2561

2562

รำยกำรตัดบัญชี
2561

2562

รวม
2561

2562

2561

รายได้จากการก่อสร้าง และขาย

947,713,487.85

763,774,306.85

177,213,486.78

153,997,422.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(14,338,313.31)

(4,830,753.89)

1,110,588,661.32

912,940,975.64

ต้นทุนการก่อสร้าง และขาย

(846,916,788.68)

(619,195,368.50)

(144,116,594.29)

(114,313,770.38)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,336,826.31

4,830,753.89

(976,696,556.66)

(728,678,384.99)

กาไรขั้นต้น

100,796,699.17

144,578,938.35

33,096,892.49

39,683,652.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133,892,104.66

184,262,590.65

รายได้อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,896,975.84

12,532,680.74

11,189,223.96

3,624,078.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

0.00

0.00

(1,723,436.94)

(1,723,713.37)

0.00

0.00

(6,694,252.46)

(1,037.74)

0.00

0.00

(8,417,689.40)

(1,724,751.11)

ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

(37,175,789.68)

(45,758,735.76)

(17,170,848.06)

(21,977,152.10)

(23,265.00)

(20,581.00)

(3,399,632.36)

(4,382,185.77)

0.00

0.00

(57,411,293.22)

(71,781,899.75)

ค่าตอบแทนกรรมการ

(561,000.00)

(561,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(561,000.00)

(561,000.00)

0.00

0.00

1,686,114.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,686,114.56

0.00

(5,042,645.43)

(47,013.16)

0.00

0.00

(4,501,698.63)

(4,898,410.96)

(42,534.44)

(383,037.75)

0.00

0.00

4,534,038.10

(5,052,840.40)

(47,013.16)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(6,154,692.34)

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,948,704.26)

(1,948,704.26)

(6,154,692.34)

หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมค่าใช้จา่ ย

(26,707,751.88)

358,241.88

(8,908,602.74)

356,754.88

5,281,448.71

(42,779,435.11)

(46,366,748.92)

(17,208,170.44)

(23,700,865.47)

(4,524,963.63)

(11,073,684.30)

(10,136,419.26)

(4,766,261.26)

0.00

0.00

(71,705,412.72)

(80,269,356.36)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

58,017,264.06

98,212,189.43

15,888,722.05

15,982,786.83

(4,524,963.63)

(11,073,684.30)

(10,136,419.26)

(4,766,261.26)

37,896,975.84

12,532,680.74

73,375,915.90

107,617,312.29

รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

(14,344,764.36)

(21,376,606.88)

(3,472,333.98)

(3,388,231.46)

229,369.00

145,566.05

1,905,988.61

880,446.70

0.00

0.00

(15,681,740.73)

(23,738,825.59)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

43,672,499.70

76,835,582.55

12,416,388.07

12,594,555.37

(4,295,594.63)

(10,928,118.25)

(8,230,430.65)

(3,885,814.56)

37,896,975.84

12,532,680.74

57,694,175.17

83,878,486.70

(ลงชื่อ) …….........................…………………...………………………………............…………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 39 34. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่อ)
( หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สาหรับงวด 9 เดือน
ส่ วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง

ส่ วนงำนขำยพื้นคอนกรี ต

ส่ วนงำนลงทุนในกิจกำรอื่น
2562

ส่ วนงำนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

2561

2562

2561

รายได้จากการก่อสร้าง และขาย

2,732,875,217.92

2,717,140,194.43

427,870,555.35

354,170,936.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(55,062,522.98)

ต้นทุนการก่อสร้าง และขาย

(2,341,806,274.86) (2,198,651,461.79)

(348,157,157.60)

(274,040,725.76)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,057,245.48

รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

2562

2561

2562

รำยกำรตัดบัญชี

2562

กาไรขั้นต้น

2561

อื่นๆ
2561

2562

391,068,943.06

518,488,732.64

79,713,397.75

80,130,211.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,427,755.98

41,679,221.35

รวม
2561

2562

2561

(22,257,008.55)

3,105,683,250.29

3,049,054,122.84

22,257,008.55

(2,634,906,186.98) (2,450,435,179.00)
470,777,063.31

598,618,943.84
19,471,851.91

(40,456,406.95)

(22,207,369.44)

25,971,349.03
(23,548,238.54)

(4,731,078.47)

1,063,908.82

1,057,990.41

(183,851,345.22)

(186,854,246.24)

0.00

0.00

(5,047,848.26)

(4,730,040.73)

0.00

0.00

(18,500,390.28)

(1,037.74)

0.00

0.00

ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

(132,415,780.40)

(134,030,154.67)

(42,484,906.07)

(47,954,424.09)

(132,566.87)

(136,696.14)

(9,882,000.70)

(5,790,961.75)

0.00

0.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

(3,933,000.00)

(3,460,760.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(3,933,000.00)

(3,460,760.00)

0.00

0.00

945,539.83

1,832,672.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

945,539.83

1,832,672.66

(13,284,568.42)

(55,375.42)

0.00

(3.09)

(13,358,301.37)

(10,992,438.35)

(659,926.72)

(4,000,042.54)

0.00

0.00

14,008,033.12

(13,294,763.39)

(55,378.51)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(9,340,654.93)

0.00

0.00

0.00

0.00

(6,306,938.53)

(6,306,938.53)

(9,340,654.93)

(149,633,348.82)

(137,546,290.09)

(46,587,214.50)

(50,851,795.25)

(13,490,868.24)

(20,469,789.42)

(29,042,317.70)

(9,792,042.03)

0.00

0.00

(229,988,745.85)

(202,609,445.49)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

241,435,594.24

380,942,442.55

33,126,183.25

29,278,415.95

(13,490,868.24)

(20,469,789.42)

(29,042,317.70)

(9,792,042.03)

66,427,755.98

41,679,221.35

266,759,666.49

415,481,350.26

รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

(55,548,340.39)

(78,058,992.62)

(6,966,343.88)

(6,730,281.00)

674,949.28

(144,895.12)

5,460,648.50

1,635,588.17

0.00

0.00

(56,379,086.49)

(83,298,580.57)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

185,887,253.85

302,883,449.93

26,159,839.37

22,548,134.95

(12,815,918.96)

(20,614,684.54)

(23,581,669.20)

(8,156,453.86)

66,427,755.98

41,679,221.35

210,380,580.00

332,182,769.69

หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมค่าใช้จา่ ย

34.2 สำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ได้นำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ดำเนิ นกิจกำรในส่ วนงำนทำงธุรกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซึ่งดำเนิ นธุรกิจในส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ เดียว ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนในงบกำรเงินนี้
34.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 3 ราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 607.68 ล้านบาท และ 406.66 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมาจากส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 3 ราย และ 5 ราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 1,346.95 ล้านบาท และ 2,008.35 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมาจากส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …….........................…………………...………………………………............…………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
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- 40 35. ภำษีเงินได้
35.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บำท )
สำหรับงวด 3 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ภำษีภำษี
เงินได้
เงินปได้
ัจจุปบั จนั จุ:บนั :
ภำษีเงินได้สำหรับงวด

5,667,953.87

21,598,766.99

2,539,374.95

18,084,838.37

10,013,786.86

2,140,058.60

11,805,389.41

3,291,768.51

15,681,740.73

23,738,825.59

14,344,764.36

21,376,606.88

ภำษีภำษี
เงินได้
เงินรได้
อกำรตั
รอกำรตั
ดบัญดชีบั:ญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

( หน่วย : บำท )
สำหรับงวด 9 เดือน
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ภำษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้สำหรับงวด

18,162,313.10

81,299,255.75

10,629,272.03

75,019,011.47

38,216,773.39

1,999,324.82

44,919,068.36

3,039,981.15

56,379,086.49

83,298,580.57

55,548,340.39

78,058,992.62

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่วนของงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย

3,772,384.98

0.00

2,098,492.40

0.00

35.2 รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้ สำหรับงวด 3 เดือน
และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561 ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน
งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ

2562
73,375,915.90
20

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561
107,617,312.29
20

2562
90,561,466.95
20

2561
106,369,505.62
20

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้
คูณอัตรำภำษี

14,675,183.18

21,523,462.46

18,112,293.39

21,273,901.13

(9,007,229.31)

75,304.53

(15,572,918.44)

(3,189,062.76)

10,013,786.86

2,140,058.60

11,805,389.41

3,291,768.51

1,006,557.55
15,681,740.73

2,215,363.13
23,738,825.59

(3,767,529.03)
14,344,764.36

102,705.75
21,376,606.88

21

22

16

20

ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ :
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษี
และรำยได้ที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำร
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
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(หน่วย : บำท)
สำหรับงวด 9 เดือน
งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้

2562
266,759,666.49

อัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ

20

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561
415,481,350.26
20

2562
295,064,782.59
20

2561
406,149,069.59
20

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้
คูณอัตรำภำษี

53,351,933.30

83,096,270.05

59,012,956.52

81,229,813.92

(35,189,620.20)

(1,797,014.30)

(48,383,684.49)

(6,210,802.45)

38,216,773.39

1,999,324.82

44,919,068.36

3,039,981.15

3,027,153.19
56,379,086.49

202,310.52
83,298,580.57

(3,464,616.13)
55,548,340.39

(3,170,821.30)
78,058,992.62

21

20

19

19

ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ :
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษี
และรำยได้ที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำร
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ
36. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น
36.1 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภำระหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อ
ค้ ำประกันให้กบั บริ ษทั อื่น เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงและกำรจ่ำยชำระหนี้ วงเงินรวม 5,310.69 ล้ำนบำท
และ 4,626.56 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ใช้ไปจำนวน 1,273.70 ล้ำนบำท และ 1,193.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ภำระหนี้สินที่อำจจะ
เกิดขึ้น ค้ำประกันโดยกำรจำนำ เงินฝำกประจำ (หมำยเหตุ 18)
36.2 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันจำกกำรออกเช็คเพื่อเป็ นประกันเงินรับล่วงหน้ำ
ตำมสัญญำก่อสร้ ำง กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำก่อสร้ ำง และเงินประกันผลงำน จำนวน 659.96 ล้ำนบำท และ 518.86 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
36.3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้องผูว้ ่ำจ้ำงรำยหนึ่ งฐำนควำมผิด ผิดสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง จำนวนทุนทรัพย์
61,356,795.83 บำท ต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ และบริ ษทั ดังกล่ำวได้ปฏิเสธและยื่นฟ้องแย้งด้วย จำนวนทุนทรัพย์ 67,628,075.00
บำท คดียงั อยู่ในขั้นตอนพิจำรณำของศำลฎีกำ

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
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36.4 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำน
สัญญำมีอำยุ 3 ปี และสำมำรถต่อสัญญำต่อไปอีกเป็ นเวลำ 3 ปี โดยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต จำนวน 4.48
ล้ำนบำท และจำนวน 5.64 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
36.5 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำยำนพำหนะ
สัญญำมีอำยุ 5 ปี โดยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต จำนวน 2.92 ล้ำนบำท และ 3.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
36.6 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด มีภำระผูกพันว่ำจ้ำงกับผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง
โครงกำรที่ทำสัญญำแล้ว จำนวน 89.18 ล้ำนบำท และ 18.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
36.7 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั อีส แอม อำร์ จำกัด มีภำระผูกพันว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำโครงกำร ทำสัญญำแล้ว จำนวน 2.14 ล้ำนบำท
37. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
37.1 นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ วิธีกำรที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู้ กำรวัดมูลค่ำ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมำยเหตุขอ้ 4
37.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม หำกมีลูกหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำ
อำจจะมีปัญหำด้ำนกำรชำระเงิน ผูบ้ ริ หำรของกิจกำรมีนโยบำยที่จะบันทึกค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกำสที่จะเกิด
ควำมสูญเสี ยดังกล่ำว
37.3 ควำมเสี่ ยงจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ควำมเสี่ ยงจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ เกิดจำกกำรที่คสู่ ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในสัญญำ ซึ่ งก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย
แก่กลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของลูกค้ำเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้ำ
ก่อนเริ่ มดำเนิ นงำนและเรี ยกเก็บเงินตำมผลงำนที่ทำเสร็ จ

สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำม

บัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ ถือเป็ นมูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
37.4 ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย เกิดจำกกำรที่อตั รำดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่ งก่อให้เกิดผลเสี ยหำยแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวด
ปั จจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย เนื่องจำกสัญญำบำงส่วน จะกำหนดอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
และแล้วแต่ผใู้ ห้กแู้ ละผูก้ จู้ ะตกลงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 5, 22 และ 26
37.5 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกไม่มีรำยกำรลูกหนี้และเจ้ำหนี้ เป็ นสกุลเงิน
ตรำต่ำงประเทศ
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37.6 รำคำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น หนี้ สินทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น และเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน มีมลู ค่ำใกล้เคียงกับรำคำยุติธรรม นอกจำกนี้ ผบู้ ริ หำรเชื่อว่ำกลุ่มบริ ษทั
ไม่มีควำมเสี่ ยงจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีนยั สำคัญ
38. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรบริ หำรทำงกำรเงิน คือ กำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
และกำรดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ ำงของทุนที่เหมำะสม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุน

30 กันยำยน 2562
1.56

31 ธันวำคม 2561
1.22

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562
1.09

31 ธันวำคม 2561
0.83

39. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะดังนี้
(หน่วย: บำท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ :
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี้

0.00

272,384,912.68

0.00

272,384,912.68

0.00

266,137,344.86

0.00

266,137,344.86

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ :
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี้

ในระหว่ำงงวด ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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40.1 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน เพื่อชำระค่ำที่ดินสำหรับพัฒนำโครงกำรและ
ได้จดจำนองที่ดินดังกล่ำว จำนวน 111.30 ล้ำนบำท (หมำยเหตุขอ้ 22)
40.2 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพื่อชำระค่ำที่ดินสำหรับพัฒนำโครงกำร และ
ได้จดจำนองที่ดินดังกล่ำว จำนวน 147.83 ล้ำนบำท (หมำยเหตุขอ้ 26)
41. กำรจัดประเภทบัญชีใหม่
ในระหว่ำงงวด 2561

กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรจัดประเภทบัญชีใหม่จำกส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ

เป็ นบัญชีรำยได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ เพื่อให้งบกำรเงินแสดงรำยกำรเฉพำะส่วนที่เป็ นของบุคคลอื่น ผลของกำรจัดประเภทบัญชีใหม่
ทำให้บำงรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และงบกระแส
เงินสดรวม สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
( หน่วย : บำท )
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สำหรับงวด 3 เดือน
ก่อนจัดประเภท รำยกำรที่จดั ประเภท หลังจัดประเภท
บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

รำยได้อื่น
อื่น ๆ

3,624,078.00

(51,744.89)

3,572,333.11

(6,154,692.34)

51,744.89

(6,102,947.45)

ค่ำใช้จ่ำย
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ

( หน่วย : บำท )
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สำหรับงวด 9 เดือน
ก่อนจัดประเภท รำยกำรที่จดั ประเภท หลังจัดประเภท
บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

รำยได้อื่น
อื่น ๆ

19,471,851.91

(136,065.66)

19,335,786.25

(9,340,654.93)

136,065.66

(9,204,589.27)

ค่ำใช้จ่ำย
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
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( หน่วย : บำท )
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับงวด 9 เดือน
ก่อนจัดประเภท รำยกำรที่จดั ประเภท หลังจัดประเภท
บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

รำยกำรปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ส่ วนแบ่ง(กำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ

9,340,654.93

(136,065.66)

9,204,589.27

ดอกเบี้ยรับ

(8,805,103.04)

136,065.66

(8,669,037.38)

42. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำล จำกกำรดำเนินงำน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท เป็ นจำนวนเงิน
61.74 ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 13 ธันวำคม 2562
43. กำรอนุมตั ิงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
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