รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ ง กํา หนดให้ขา้ พเจ้า ปฏิ บ ตั ิต ามข้อ กํา หนด
ด้า นจรรยาบรรณ รวมถึ งวางแผนและปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่

2
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ ม
ภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และ
ความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิ นการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

3
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

1 มกราคม 2557

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

6

36,100,050.29

18,342,163.51

18,147,795.50

26.2

195,000,000.00

180,000,000.00

130,000,000.00

ลูกหนี้อื่น

7

1,299,218.62

1,439,405.70

1,604,898.81

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

8

134,487,619.84

165,148,697.05

204,721,624.93

366,886,888.75

364,930,266.26

354,474,319.24

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

9

-

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการร่ วมค้า

26.2

-

-

-

ที่ดินรอการพัฒนา

10

894,299,742.63

894,299,742.63

894,299,742.63

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

11

4,628,514.11

4,654,724.66

5,048,353.05

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

12

414,985.98

411,079.26

405,849.70

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

13

2,873,056.05

2,502,735.06

2,486,286.65

417,301.50

454,241.50

419,667.50

902,633,600.27
1,269,520,489.02

902,322,523.11
1,267,252,789.37

902,659,899.53
1,257,134,218.77

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

1 มกราคม 2557

บาท

บาท

บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14

3,704,010.79

8,955,760.07

12,158,595.23

16

207,014.13

197,213.15

187,850.26

658,540.75

1,238,781.04

ส่ วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย

26.2

6,627,996.31

6,627,996.31

6,627,996.31

ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้ องร้อง

15

18,000,000.00

18,000,000.00

18,000,000.00

29,197,561.98

35,019,750.57

36,974,441.80

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

16

71,190.23

278,204.36

475,443.47

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

695,801.85

606,378.99

523,388.91

261,588.72

254,953.18

263,364.19

1,028,580.80

1,139,536.53

1,262,196.57

30,226,142.78

36,159,287.10

38,236,638.37

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

1 มกราคม 2557

บาท

บาท

บาท

1,229,999,916.00

1,025,000,000.00

1,025,000,000.00

1,024,999,930.00

1,024,999,930.00

1,024,999,930.00

32,123,085.07

32,123,085.07

32,123,085.07

18,850,000.00

18,400,000.00

17,700,000.00

162,171,864.34

154,421,020.37

142,925,098.50

1,149,466.83

1,149,466.83

1,149,466.83

1,239,294,346.24
1,269,520,489.02

1,231,093,502.27
1,267,252,789.37

1,218,897,580.40
1,257,134,218.77

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

18

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,229,999,916 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,024,999,930 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุน
จากการลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
21
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
81,560,000.00
70,344,918.00
81,560,000.00
70,344,918.00
(38,511,562.52)
(43,712,756.49)
(38,511,562.52)
(43,712,756.49)
37,847,243.51
31,833,355.48
37,847,243.51
31,833,355.48
10,638,916.28
6,422,009.71
10,638,916.28
6,422,009.71
(9,865,891.80)
(10,640,224.51)
(9,865,891.80)
(10,640,224.51)
(22,242,222.70)
(18,326,148.58)
(22,242,222.70)
(18,326,148.58)
(18,750.85)
(28,087.78)
(18,750.85)
(28,087.78)
10,345,406.41
15,274,792.35
10,345,406.41
15,274,792.35
59,958.99
10,405,365.40
(2,144,562.44)
8,260,802.96
8,260,802.96

(36,127.39)
15,238,664.96
(3,102,702.05)
12,135,962.91
12,135,962.91

10,345,406.41
(2,144,562.44)
8,200,843.97
8,200,843.97

15,274,792.35
(3,102,702.05)
12,172,090.30
12,172,090.30

0.01

0.01

0.01

0.01

7
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้นทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

บาท
1,024,999,930.00

บาท
32,123,085.07

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

1,024,999,930.00
-

1,024,999,930.00

-

32,123,085.07
-

32,123,085.07

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท
บาท
17,700,000.00
142,925,098.50
-

700,000.00
700,000.00
700,000.00
18,400,000.00
-

450,000.00
450,000.00
450,000.00
18,850,000.00

12,135,962.91
12,135,962.91

(700,000.00)
(700,000.00)
(700,000.00)
154,361,061.41
8,260,802.96
8,260,802.96

(450,000.00)
(450,000.00)
(450,000.00)
162,171,864.37

รายการอืน่ ของ
การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดจากผู้ถอื หุ้น
บาท
1,149,466.83
-

1,149,466.83
-

1,149,466.83

รวม
องค์ ประกอบอืน่
ของ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บาท
1,149,466.83
-

1,149,466.83
-

1,149,466.83

รวม

บาท
1,218,897,580.40
12,135,962.91
12,135,962.91

1,231,033,543.31
8,260,802.96
8,260,802.96

1,239,294,346.27
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บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

บาท
1,024,999,930.00

บาท
32,123,085.07

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

1,024,999,930.00
-

1,024,999,930.00

-

32,123,085.07
-

32,123,085.07

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย
บาท
บาท
17,700,000.00
142,948,930.07
-

700,000.00
700,000.00
700,000.00
18,400,000.00
-

450,000.00
450,000.00
450,000.00
18,850,000.00

12,172,090.30
12,172,090.30

(700,000.00)
(700,000.00)
(700,000.00)
154,421,020.37
8,200,843.97
8,200,843.97

(450,000.00)
(450,000.00)
(450,000.00)
162,171,864.34

รายการอืน่ ของ
การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดจากผู้ถอื หุ้น
บาท
1,149,466.83
-

1,149,466.83
-

1,149,466.83

รวม
องค์ ประกอบอืน่
ของ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บาท
1,149,466.83
-

1,149,466.83
-

1,149,466.83

รวม

บาท
1,218,921,411.97
12,172,090.30
12,172,090.30

1,231,093,502.27
8,200,843.97
8,200,843.97

1,239,294,346.24
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บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
กําไรจากการตัดจําหน่ายเงินประกันผลงานรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงเป็ นต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10,405,365.40

15,238,664.96

10,345,406.41

15,274,792.35

156,991.87
1,762,182.09
485,865.02
(10,000.00)
(3,234,359.66)
(59,958.99)
38,511,562.52
89,422.86
(7,529,255.61)
18,750.85
40,596,566.35

73,342.02
508,590.39
104.00
36,127.39
43,712,756.49
82,990.08
(6,112,918.50)
28,087.78
53,567,744.61

156,991.87
1,762,182.09
485,865.02
(10,000.00)
(3,234,359.66)
38,511,562.52
89,422.86
(7,529,255.61)
18,750.85
40,596,566.35

73,342.02
508,590.39
104.00
43,712,756.49
82,990.08
(6,112,918.50)
28,087.78
53,567,744.61

(16,804.79)
(9,666,152.40)
36,940.00

92,151.09
(4,139,828.61)
(34,574.00)

(16,804.79)
(9,666,152.40)
36,940.00

92,151.09
(4,139,828.61)
(34,574.00)

(2,017,389.62)
6,635.54
28,939,795.08
(3,095,123.72)
25,844,671.36

(3,202,835.16)
15,420.56
46,298,078.49
(1,880,369.42)
44,417,709.07

(2,017,389.62)
6,635.54
28,939,795.08
(3,095,123.72)
25,844,671.36

(3,202,835.16)
15,420.56
46,298,078.49
(1,880,369.42)
44,417,709.07
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บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายในหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6
6

(15,000,000.00)
(406,169.47)
10,000.00
(3,906.72)
7,529,255.61
(7,870,820.58)

(50,000,000.00)
(115,066.00)
(5,229.56)
6,112,918.50
(44,007,377.06)

(15,000,000.00)
(406,169.47)
10,000.00
(3,906.72)
7,529,255.61
(7,870,820.58)

(50,000,000.00)
(115,066.00)
(5,229.56)
6,112,918.50
(44,007,377.06)

(215,964.00)
(215,964.00)
17,757,886.78
18,342,163.51
36,100,050.29

(215,964.00)
(215,964.00)
194,368.01
18,147,795.50
18,342,163.51

(215,964.00)
(215,964.00)
17,757,886.78
18,342,163.51
36,100,050.29

(215,964.00)
(215,964.00)
194,368.01
18,147,795.50
18,342,163.51
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บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งในประเทศไทย
และเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี สํา นั ก งานตั้ง อยู่ที่ 601
ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวศิลปรัตน์ ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 27.71 (2557 : ร้อยละ 27.73)
ครอบครัวจามรมาน ซึ่งถือหุ น้ ร้อยละ 7.94 (2557 : ร้อยละ 8.95) และครอบครัวชินประพินพร ซึ่ งถือหุ น้
ร้อยละ 21.07 (2557 : ร้อยละ 21.01) ของทุนที่ออกและชําระแล้ว
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจําหน่าย โดยมีโครงการที่
พัฒนาเสร็ จแล้ว และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ และ
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดรายการย่อ
ที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่เกี่ ยวกับ
รายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ได้ประมาณไว้
2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
2.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ไม่ได้นาํ เสนองบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ยามู พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ซึ่ งถือเป็ นเงิน
ลงทุนในกิจการร่ วมค้า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
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3. การนํานโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ ได้นาํ กรอบแนวคิดสําหรั บการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีใหม่ ที่มีผลบัง คับ ใช้ สาํ หรั บ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มา
ถือปฏิบตั ิโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบนั
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนั ซึ่งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้มีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ งิ น เฟ้ อ
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รุ นแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
กําไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่
ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ส่ วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) ความช่ว ยเหลือ จากรัฐ บาล-กรณี ที่ไม่มีค วามเกี่ยวข้อ ง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558) ภาษี เ งิ น ได้ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) การประเมิ น เนื้ อหาสั ญ ญาเช่ า ที่ ท ํา ขึ้ นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้ นจากการรื้ อถอน การ
(ปรับปรุ ง 2558)
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
(ปรับปรุ ง 2558)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5 สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอนการบูรณะ
(ปรับปรุ ง 2558)
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
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การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7 การปรั บ ปรุ งย้อ นหลั ง ภายใต้ ม าตรฐานการบั ญ ชี
(ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 14 ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
(ปรับปรุ ง 2558)
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17 การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 18 การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 20 ต้น ทุ น การเปิ ดหน้า ดิ น ในช่ ว งการผลิ ต สํา หรั บ เหมื อ ง
ผิวดิน
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เงินนําส่ งรัฐ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
5. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
5.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทํางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทํางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ
สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัด
มูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
5.2 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน และลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น หนี้ สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดง
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ฐานะการเงินประกอบด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ซึ่ งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการ
แต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถามและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดการเบิกใช้
5.4 ลูกหนี้อื่นและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ อื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ สําหรับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญคํานวณจากร้อย
ละของลูกหนี้ โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ การชําระเงินในอดี ตและการสอบทานสถานะของ
ลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
5.5 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะขายได้
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่ งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ต้นทุน
การก่อสร้างโครงการและระบบสาธารณูปโภค บริ ษทั ฯ บันทึกต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นต้นทุนขายโดยทําการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ให้กบั บ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พ้นื ที่ขาย
5.6 เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
กิจการร่ วมค้าเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญหรื อร่ วมในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงกับควบคุมในนโยบายดังกล่าว เงินลงทุน
ในกิจการร่ วมค้าแสดงในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย ซึ่งวิธี
ดังกล่าวจะบันทึกส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนภายหลังการได้มาที่เป็ นของบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้าไว้
ในกําไรหรื อขาดทุน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุน เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน
หลังหักค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
5.7 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา หมายถึง ที่ดินที่บริ ษทั มีความตั้งใจที่จะถือไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต
และบันทึกไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยแสดงตามราคาทุนซึ่ งอาจปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ ราคาทุนประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคา
ทุน ณ วันที่เกิดรายการหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี) และ
คํานวณค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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อาคาร
20 ปี
เครื่ องตกแต่งและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
10 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5 ปี
ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมื่อ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกคิด
ค่าเสื่ อมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดบัญชีที่เกิดรายการ
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณจากผลต่างระหว่าง
เงินสดรับสุ ทธิ กบั มูลค่าตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนของงวด
นั้น
5.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่ นอน ที่บริ ษทั ฯ ซื้ อมาแสดงใน
ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้คือ 5 ปี
5.10 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกูย้ ืมเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่
จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมพร้ อมเพื่อให้สามารถนําสิ นทรั พย์น้ ันมาใช้ได้ตาม
ประสงค์หรื อนําไปขาย บริ ษทั ฯ จะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั
โดยจะหยุดพักการบันทึกเมื่อการเตรี ยมสิ นทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อ
พร้อมที่จะขายอยูร่ ะหว่างหยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนื่ อง และสิ้ นสุ ดเมื่อการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ได้
เสร็ จสิ้ นลง
5.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามี
ข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณา
นั้นรวมอยูโ่ ดยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนทันที
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใด
จะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษี
เงินได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มี
ต่อสิ นทรัพย์
- สิ น ทรั พ ย์ที่ไ ม่ ก่อ ให้เ กิ ดเงิ น สดซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ นหน่ วยอิ สระแยกจากสิ นทรั พ ย์อื่น ๆ จะ
พิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณ
การที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ ยนแปลงไปภายหลังจากรั บรู ้ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็ น (สุ ทธิจากค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจําหน่ายสะสม) หากไม่เคย
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
5.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน
5.13 ผลประโยชน์พนักงาน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่ งเป็ นกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในส่ วนของ
พนักงานและบริ ษทั โดยสิ นทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ หารโดย
ผูบ้ ริ หารกองทุ นอิ สระ เงิ นสมทบที่ บริ ษทั จ่ ายเข้ากองทุนจะรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี ที่
ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกําหนดของ
กฎหมายแรงงานประมาณการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้เทคนิ คการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจํานวนผลประโยชน์ที่พนักงาน
ควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ โดยอ้างอิง
จากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
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พนัก งาน ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต และต้น ทุ น ปั จ จุ บนั ที่ เ กี่ ย วข้อง โดยผลกํา ไรขาดทุ น จากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
5.14 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิ ด
ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืน
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่ นอนและเมื่อได้
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.15 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณี บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าจัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะรับรู ้เป็ นรายจ่ายฝ่ าย
ทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่ า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะถูกแบ่งเป็ นการชําระหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินด้วยวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ งเพื่อให้เป็ นอัตราคงที่ต่อหนี้ สินคงค้าง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ที่เช่านั้น แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของ
เมื่อสัญญาสิ้ นสุ ด จะคิดค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุ
ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
(สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับ
ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
5.16 การรับรู ้รายได้
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายได้ท้ งั จํานวนเมื่อผูข้ ายได้โอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ที่มีนยั สําคัญในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผซู ้ ้ือแล้ว ซึ่ งในที่น้ ีคือ
เมื่อได้มีการจัดทําสัญญาซื้อขาย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เงินวางเริ่ มแรกและค่างวดที่ได้รับ
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5.17

5.18

5.19

5.20

ชํา ระที่ ย ัง ไม่ เ ข้ า เกณฑ์ ที่ จ ะรั บ รู ้ เ ป็ นรายได้ จ ะบั น ทึ ก ไว้เ ป็ นเงิ น มั ด จํา รั บ จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลา โดยคํานวณจากเงินต้นคงค้าง
การรับรู ้ตน้ ทุนขาย
บริ ษ ทั ฯ รั บ รู ้ ตน้ ทุ น ขายบ้า นพร้ อ มที่ ดิ น โดยบริ ษ ัทฯ ได้ทาํ การปั น ส่ ว นต้น ทุ น การ
พัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของแต่ ละโครงการ (โดยคํานึ งถึ งต้นทุนที่ เกิ ด ขึ้นจริ งด้วย)
ให้กบั บ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่ วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ และรับรู ้เป็ นต้นทุนขาย
ตามอัตราส่ วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับ
รู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ ง
คํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอน
ว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ ดว้ ยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึ่ งไม่ได้คาํ นวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่
จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่าง
ผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่
มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินในงบการเงินออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มี
สภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูล
ทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ เช่ น ข้อ มูล เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น ในอนาคตที่
กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพื่อพิจารณาว่า
บริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ประมาณการต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์
ในการคํานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน บริ ษทั ฯ ต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้
ในการพัฒ นาโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ต้น ทุ น ดัง กล่ า วประกอบด้ว ย ต้น ทุ น ที่ ดิ น และ
การปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกูย้ มื เพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุน
ดัง กล่ า วขึ้ น จากประสบการณ์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ โดยจะมี ก ารทบทวนการประมาณการ
ดัง กล่ า วเป็ นระยะ หรื อเมื่ อ ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งแตกต่ า งจากประมาณการต้น ทุ น อย่ า งมี
สาระสําคัญ
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ / ทีด่ ินรอการพัฒนา
ในการคํา นวณค่า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งทํา การ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
ที่ดินรอการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจําหน่ ายโดยวิธีเส้นตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชี้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด
จํา นวนเงิ น เดื อนที่ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราการลาออกและปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้องในเชิ ง
ประชากรศาสตร์ ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึง
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริ ง
นั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
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คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจะไม่
เกินกว่าจํานวนที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
114,090.08
110,270.08
25,166,934.86
9,968,320.14
10,819,025.35
8,263,573.29
36,100,050.29
18,342,163.51

7. ลูกหนีอ้ นื่
ประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย-ผูร้ ับเหมา
เงินทดรองจ่าย-พนักงาน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
110,421.84
42,097.66
2,454,553.61
2,454,553.61
86,599.75
29,674.75
1,039,623.82
1,148,068.21
3,691,199.02
3,674,394.23
(2,391,980.40)
(2,234,988.53)
1,299,218.62
1,439,405.70
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่อนไหว
ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี
หัก รับชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
(2,234,988.53)
(2,234,988.53)
(156,991.87)
(2,391,980.40)
(2,234,988.53)

8. ต้ นทุนพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ประกอบด้วย

ที่ดินระหว่างพัฒนา
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
28,722,373.23
37,090,678.48
107,527,428.70
128,058,018.57
136,249,801.93
165,148,697.05
(1,762,182.09)
134,487,619.84
165,148,697.05
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9. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในกิจการร่ วมค้าในอัตราส่ วน ดังนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยามู พร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
(หน่วย:หุน้ )
อัตราร้อยละ
ณ วันที่
ทุนเรี ยกชําระแล้ว สัดส่ วนเงินลงทุน 31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
2,000,000
50
1,000,000.00
-

(1,000,000.00)
-

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุ มตั ิขายหุ ้นบริ ษทั ยามู พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด ทั้งจํานวน ในราคา 10,000
บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้มีการขายหุน้ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558
10. ทีด่ ินรอการพัฒนา
ประกอบด้วย

ต้นทุนที่ดิน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
899,579,042.63
899,579,042.63
(5,279,300.00)
(5,279,300.00)
894,299,742.63
894,299,742.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้จดจํานองที่ดินรอการพัฒนาราคาทุน 38.18
ล้านบาท เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูร้ ะยะยาวและวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
จากธนาคาร นอกจากนี้ยงั มีกรรมการ 2 ท่านเข้าคํ้าประกันเต็มวงเงิน
เมื่อปี 2547 บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงินจากผูถ้ ือหุ ้นสองท่านโดยทําสัญญาตกลงจ่ายชําระดอกเบี้ยด้วย
การโอนที่ดินหลังการพัฒนาแล้วจํานวน 5 ไร่ ให้แก่ผใู ้ ห้กดู้ งั กล่าวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 (วัน
ถึ งกําหนดจ่ ายชําระคืนเงิ นกู้) ต่อมาเมื่ อวันที่ 5 ตุ ลาคม 2553 ผูถ้ ื อหุ ้น สองท่านได้ทาํ หนังสื อโอน
กรรมสิ ทธิ์ที่ดินจํานวน 5 ไร่ ให้แก่กรรมการท่านหนึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแต่เพียงผู ้
เดียวโดยไม่คิดค่าตอบแทน ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 6.63 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด ซึ่ งที่ดิน
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อยูร่ ะหว่างรอการพัฒนาและยังไม่มีการโอนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประมาณ
การดอกเบี้ยค้างจ่าย จํานวน 6.63 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 26.2
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11. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย
ที่ดิน

อาคาร

บาท

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
92,836.04
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี
92,836.04
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อสิ นทรัพย์
จําหน่าย (โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย (โอนออก)
ราคาตามบัญชี
92,836.04
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
92,836.04
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี
92,836.04
ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องตกแต่งและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท
บาท

2,010,414.49
(198,822.62)
1,811,591.87

3,413,185.17
(2,828,288.59)
584,896.58

946,873.04
(750,271.23)
196,601.81

(207,825.17)
1,603,766.70

37,322.00
(348,021.68)
(153,959.66)
347,960.68
468,197.92

77,744.00
(35,762.36)
(53,405.56)
35,719.36
220,897.25

2,010,414.49
(406,647.79)
1,603,766.70

3,102,485.49
(2,634,287.57)
468,197.92

อาคาร

988,854.68
(767,957.43)
220,897.25
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องตกแต่งและ

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

บาท

6,627,910.82
(4,265,484.07)
2,362,426.75

-

13,091,219.56
(8,042,866.51)
5,048,353.05

-

115,066.00
(383,784.04)
(508,590.39)
383,680.04
4,654,724.66

6,627,910.82
(4,358,884.07)
2,269,026.75

-

12,822,501.52
(8,167,776.86)
4,654,724.66

ยานพาหนะ

งานระหว่าง

(93,400.00)
2,269,026.75

รวม

รวม
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บาท

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
92,836.04
2,010,414.49
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(406,647.79)
ราคาตามบัญชี
92,836.04
1,603,766.70
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
(207,825.17)
ราคาตามบัญชี
92,836.04
1,395,941.53
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
92,836.04
2,010,414.49
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(614,472.96)
ราคาตามบัญชีปลายปี
92,836.04
1,395,941.53
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

บาท

ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

บาท

ก่อสร้าง
บาท

บาท

3,102,485.49
(2,634,287.57)
468,197.92

988,854.68
(767,957.43)
220,897.25

6,627,910.82
(4,358,884.07)
2,269,026.75

-

12,822,501.52
(8,167,776.86)
4,654,724.66

46,065.99
(127,486.16)
386,777.75

22,010.00
(57,153.69)
185,753.56

(93,400.00)
2,175,626.75

391,578.48
391,578.48

459,654.47
(485,865.02)
4,628,514.11

3,148,551.48
(2,761,773.73)
386,777.75

1,010,864.68
(825,111.12)
185,753.56

6,627,910.82
(4,452,284.07)
2,175,626.75

391,578.48
391,578.48

13,282,155.99
(8,653,641.88)
4,628,514.11
485,865.02
508,590.39
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อุปกรณ์บางรายการที่หักค่าเสื่ อมราคาเต็มอายุการใช้งานแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยู่ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 8.36 ล้านบาท
(2557: 7.93 ล้านบาท)
สิ น ทรั พ ย์ภ ายใต้สั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท เป็ นผูเ้ ช่ า ได้ร วมแสดงในรายการข้า งต้น
ประกอบด้วยยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวน 0.87 ล้านบาท
และจํานวน 0.90 ล้านบาท
12. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิ ชย์จาํ นวน
0.41 ล้านบาท ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการใช้ไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ าและค่าบํารุ งรั กษา
สาธารณูปโภคหรื อบริ การสาธารณะของบริ ษทั ฯ
13. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจํานวนตามวิธีหนี้ สินโดยใช้
อัตราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี
และฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ที่ดินรอการพัฒนา
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

บาท
1,055,860.00
1,325,599.26
121,275.80
2,502,735.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที่รับรู้
ส่ วนที่รับรู้
ในกําไร(ขาดทุน)
ในกําไร(ขาดทุน)
สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท
352,436.42
17,884.57
370,320.99
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท
352,436.42
1,055,860.00
1,325,599.26
139,160.37
2,873,056.05
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14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
18,167.70
853,396.28
3,685,843.09
8,102,363.79
3,704,010.79
8,955,760.07

เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

เงินประกันผลงานรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจํารับจากการจําหน่ายต้นทุนพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
2,208,940.23
5,443,299.89
60,000.00
1,310,569.17
106,333.69
3,685,843.09

615,000.00
1,872,999.81
171,064.09
8,102,363.79

15. ประมาณการหนีส้ ิ นในคดีความทีถ่ ูกฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีประมาณการหนี้ สินในคดีความที่ถูกฟ้ องร้อง
ทั้งจํานวนเกิดจากในปี 2553 บริ ษทั ถูกผูซ้ ้ือบ้านจํานวน 13 ราย ฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการไม่ได้
รับความสะดวกสบายในการใช้พ้ืนที่ถนนส่ วนกลางทุนทรัพย์รวม 36.48 ล้านบาท เนื่องจากผูซ้ ้ือบ้าน
เข้าใจว่าที่ดินส่ วนกลางของโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้นไม่มีภาระผูกพันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ตามที่บริ ษทั ได้โฆษณา แต่เป็ นที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกจดทะเบียนเป็ นทางภาระ
จํายอมให้แก่ที่ดินโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์เด้น ทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดในคําโฆษณาจึงตัดสิ นใจซื้อบ้าน
บริ ษทั ฯ ได้ยื่น คําให้การคัด ค้า นคําฟ้ องดังกล่า วต่อศาล เนื่ องจากโจทก์ทราบดี อยู่แล้วว่าถนนใน
โครงการเป็ นที่ ดินของบุ คคลอื่ นที่ ได้จดทะเบี ยนภาระจํายอมยินยอมให้ที่ดินในโครงการใช้เป็ น
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ทางเข้าออกได้ โดยตัวแทนนายหน้าในการขายที่ดินพร้อมบ้านแจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว และเมื่อวันที่ 8
กุมภาพัน ธ์ 2556 ศาลชั้น ต้น พิพ ากษามี คาํ สั่งให้ยกฟ้ อง ต่ อมาในเดื อนพฤษภาคม 2556 ผูซ้ ้ื อบ้าน
จํานวน 12 ราย (ถอนฟ้ อง 1 ราย) ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายพร้อมดอกเบี้ยจํานวน
ทุนทรัพย์ 41.43 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับให้บริ ษทั แพ้คดี
โดยให้บริ ษทั ดําเนินการให้ที่ดินส่ วนกลางของโครงการดังกล่าวปลอดจากภาระจํายอม ซึ่ งหากบริ ษทั
ไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั ผูซ้ ้ือบ้านเป็ นเงินจํานวน 18.00 ล้านบาท
ต่ อ มาในเดื อ นมกราคม 2557 บริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง ทนายท่ า นใหม่ เ พื่ อ ฎี ก าคัด ค้า นคํา พิพ ากษาศาล
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา พร้อมทั้งดําเนิ นการยื่นคําร้องขอทุเลาการบังคับคดี ซึ่ งในปั จจุบนั คดีดงั กล่าวอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ รู ้ ค่ า เผื่ อ ผลเสี ย หายซึ่ งศาลอุ ท ธรณ์
พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินให้กบั ผูซ้ ้ือบ้านไว้จาํ นวน 18.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
16. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

287,952.00
(9,747.64)
278,204.36
(207,014.13)
71,190.23

503,916.00
(28,498.49)
475,417.51
(197,213.15)
278,204.36
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จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน แยกตามกําหนดชําระได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
ไม่เกิน 1 ปี
215,964.00
215,964.00
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
71,988.00
287,952.00
รวม
287,952.00
503,916.00
17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
606,378.99
523,388.91
59,332.86
56,767.08
30,090.00
26,223.00
695,801.85
606,378.99

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนข้างต้นแสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
82,990.08
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
89,422.86
ข้อ สมมติ ฐ านจากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ ใ ช้ใ นการคํา นวณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดงั นี้
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อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราส่ วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
4.52%
4.52%
2.68 %
2.68%
0.00% - 20.00%
0.00% - 20.00%

18. ทุนเรือนหุ้น
ประกอบด้วย
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาตาม
มูลค่า
บาท

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน

หุน้

บาท

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาตาม
มูลค่า
บาท

จํานวนหุน้

มูลค่า

หุน้

บาท

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นงวด
หัก ลดทุน
บวก เพิ่มทุน
หุน้ สามัญปลายงวด

1
1
1

1,025,000,000
(70)
204,999,986
1,229,999,916

1,025,000,000.00
(70.00)
204,999,986.00
1,229,999,916.00

1
1

1,025,000,000
1,025,000,000

1,025,000,000.00
1,025,000,000.00

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญต้นงวด
บวก ออกหุน้ สามัญ
หุน้ สามัญปลายงวด

1
1

1,024,999,930
1,024,999,930

1,024,999,930.00
1,024,999,930.00

1
1

1,024,999,930
1,024,999,930

1,024,999,930.00
1,024,999,930.00

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติเป็ นเอก
ฉันท์ ดังนี้
- ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 1,025,000,000 บาท เป็ นจํานวน 1,024,999,930 บาท
โดยการตัดหุ น้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน 70 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 1,024,999,930 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,229,999,916
บาท โดยออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จํานวน 204,999,986 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ออกและจัดสรรการใช้สิทธิ BROCK-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้
19. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลัง
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หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฏหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 0.45
ล้านบาท และจํานวน 0.70 ล้านบาท ตามลําดับ ไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
20. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.02:1 และ 0.03:1 ตามลําดับ
21. (ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
(ค่ าใช้จ่ าย)รายได้ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ของผลแตกต่ าง
ชัว่ คราวที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรสําหรับปี

(2,514,883.43)

(3,119,150.46)

370,320.99
(2,144,562.44)

16,448.41
(3,102,702.05)
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ผลต่างระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงิ นได้ที่คาํ นวณจากกําไรทางบัญชี ดว้ ยอัตราภาษี ที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ร้อยละ 20 เท่ากันทั้งสองปี แสดงได้ดงั นี้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้คาํ นวณด้วยภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
10,405,365.40
15,238,664.96
(2,081,073.08)
(3,047,732.99)
(415,925.78)
(54,969.06)
(2,496,998.86)
(3,102,702.05)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้คาํ นวณด้วยภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
10,345,406.41
15,274,792.35
(2,069,081.28)
(3,054,958.47)
(427,917.58)
(47,743.58)
(2,496,998.86)
(3,102,702.05)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี 4,078,396.08
4,814,193.58

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท
4,078,396.08

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
5,014,193.58

บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ขา้ งต้น เนื่ องจากบริ ษทั ยังไม่มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ ีได้
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22. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติให้ออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (BROCK-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ น้ )

2 มิถุนายน 2558

3.50

อัตราการใช้สิทธิ จํานวนหุ น้ สามัญ จํานวนหุ น้ คงเหลือ
(ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถกู ใช้สิทธิ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
(หุน้ )
(หุน้ )
ต่อหุ น้ สามัญ)
1:1
204,969,911

วันครบกําหนดอายุ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1 มิถุนายน 2561

23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

งานระหว่างก่อสร้างและค่าแรง
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนการขายและค่าโฆษณา
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
7,850,485.31
4,139,828.61
39,572,927.88
30,661,077.21
485,865.02
508,590.39
156,991.87
4,850,696.99
4,610,623.31
4,298,825.25
4,057,049.00
4,399,411.89
5,912,732.52
17,916,323.48
13,877,377.87
70,619,677.02
72,679,129.58

24. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนินงานในส่ วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร
เพื่อจําหน่ายในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมด
ที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
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25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร
หรื อเพื่อการค้า
25.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงิน
ลงทุนชัว่ คราว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

25,166,934.86
195,000,000.00
-

278,204.36

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

10,933,115.43 36,100,050.29
195,000,000.00
414,985.98
414,985.98
-

278,204.36

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
0.30% - 1.25%
3.90%
2.45%
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

9,968,320.14
180,000,000.00
-

475,417.51

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

8,373,843.37 18,342,163.51
180,000,000.00
411,079.26
411,079.26
-

475,417.51

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
0.30% - 1.25%
4.10%
2.45%

25.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อตํ่าเนื่ องจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั
เป็ นการขายที่กาํ หนดให้มีการชําระหนี้จากลูกค้าจนครบถ้วนแล้วจึงส่ งมอบอสังหาริ มทรัพย์
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25.4 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น
ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
26. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิ จการเหล่านั้นซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
26.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการ
กําหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 3.90 – 4.10 ต่อปี
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่ารับรอง
ราคาทุนบวกกําไร
รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ในกิจการร่ วมค้า

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
7,424,753.44
2,364,968.00
1,214,748.00
10,000.00

5,994,342.50
2,381,418.00
995,983.90
-

38
26.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท
เงินลงทุนชัว่ คราว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ยามู พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือปลายปี
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

180,000,000.00
15,000,000.00
195,000,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท

130,000,000.00
50,000,000.00
180,000,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท

3,885,979.38
(3,885,979.38)
-

3,885,979.38
3,885,979.38
(3,885,979.38)
-

6,627,996.31
6,627,996.31

6,627,996.31
6,627,996.31

ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 มีมติให้
บริ ษทั นําเงิ นไปลงทุนระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จํากัด
(มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตัว๋ สัญญาใช้เงิ นดังกล่ าวมี อายุ 3 เดื อน โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 และร้อยละ 4.10 ต่อปี ตามลําดับ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการร่ วมค้าเป็ นเงินให้กยู้ ืมโดยมีการทําสัญญาแต่ไม่มีตาราง
การจ่ายชําระที่แน่นอนและไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย บริ ษทั ได้ประมาณการจากสัญญาเงินกูย้ ืมจากผูถ้ ือหุ ้น
ตามหมายเหตุ 10
26.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บาท
บาท
4,263,000.00
4,012,687.00
35,825.25
44,362.00
4,298,825.25
4,057,049.00

26.4 ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงานและบริ การ
กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยสัญญากําหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งสามารถต่ออายุได้ บริ ษทั ฯ
มีภาระผูกพันต้องจ่ายชําระค่าเช่าและบริ การเป็ นจํานวน 0.17 ล้านบาทต่อเดือน
26.5 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรื อบุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมหรื อถูกควบคุม
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งกระทําผ่านบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและ
กิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึงบริ ษทั ร่ วม
และบุคคลที่ มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกิ จการไม่ ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ผูบ้ ริ หารสําคัญที่ เป็ นกรรมการหรื อพนักงานของกิ จการ รวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครั วที่
ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจถูกชักจู งให้ปฏิ บตั ิตามบุคคลและกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันแต่ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท คื อ ครอบครั ว ศิ ล ปรั ต น์ ซึ่ งถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 27.71
(2557 : ร้อยละ 27.73) ครอบครัวจามรมาน ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 7.94 (2557 : ร้อยละ 8.95) และ
ครอบครัวชินประพินพร ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 21.07 (2557 : ร้อยละ 21.01) ของทุนที่ออกและชําระแล้ว
รายการค้าที่ เ กี่ ยวข้องกับบริ ษัทที่ ครอบครั ว ศิ ลปรั ตน์ ครอบครั วจามรมานและครอบครั ว
ชินประพินพรเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หลักหรื อเป็ นกรรมการ ถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยามู พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นส์ จํากัด มี ก รรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น บางท่ า นร่ วมกัน
(บริ ษ ัทฯ ได้ข ายหุ ้น ทั้งจํา นวน เมื่ อวัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
กรรมการบริ ษทั
นางเนาวนารถ จามรมาน
ผูถ้ ือหุน้
27. รายการทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
53,485.00
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มาเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

28. ภาระผูกพัน
นอกจากหนี้ สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ยังมี
ภาระผูกพัน ดังนี้
28.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในด้านการพัฒนาโครงการและก่ อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์เป็ นจํานวน
ประมาณ 5.44 ล้านบาท และจํานวนประมาณ 7.40 ล้านบาท ตามลําดับ
28.2 บริ ษ ัท ฯ มี ห นัง สื อ คํ้า ประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารเพื่อ คํ้า ประกัน การจ่ ายชํา ระค่ า ไฟฟ้ าและ
การจัดสรรที่ดินเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 12.14 ล้านบาท และจํานวน 12.52 ล้านบาท ตามลําดับ
28.3 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 5.00 ล้านบาท โดยมีที่ดินรอการพัฒนา
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและกรรมการของบริ ษทั ร่ วมคํ้าประกัน
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28.4 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารการตลาดและการขายกับบุคคลและบริ ษทั สองแห่ ง โดยมี
ระยะเวลา 1 ปี บริ ษ ัท ฯ มี ข ้อ ผูก มัด ที่ ต ้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนขายสํา หรั บ โครงการที่ จ ัง หวัด
สมุทรปราการในอัตราร้อยละ 0.50 และร้อยละ 4 ของราคาขายบ้าน
28.5 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยกับบริ ษทั หลายแห่ ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั
มีขอ้ ผูกมัดที่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 0.06 ล้านบาทต่อเดือน
28.6 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมในโครงการ New Rock
Gardens Housing Prototype กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชําระตามสัญญา
จํานวนเงิน 0.90 ล้านบาท
29. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษ ทั ฯ ได้จ ดั ประเภทรายการบางรายการในรายงานทางการเงิน ที ่นํา มาแสดง
เปรี ยบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลต่อ
กําไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้รายงานไว้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงานรับงานจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงานรับงานจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

จัดประเภทใหม่
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

4,931,130.96
7,227,464.27

7,227,464.27
(7,227,464.27)

12,158,595.23
-

3,512,460.18
5,443,299.89

5,443,299.89
(5,443,299.89)

8,955,760.07
-

8,118,023.51
20,848,349.58

2,522,201.00
(2,522,201.00)

10,640,224.51
18,326,148.58

30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มี
มติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2558
ในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 20.50 ล้านบาท
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31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
_________________________________

