รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
และนํา เสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลเหล่ า นี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อ ง งบการเงิ น ระหว่า งกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมู ลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทาน
นี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบ
เรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

2
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น

12.2
3

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

40,404

36,100

195,000

195,000

1,207

1,299

128,960

134,488

365,571

366,887

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา

4

894,300

894,300

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

5

4,542

4,629

416

415

2,878

2,873

496

417

902,632
1,268,203

902,634
1,269,521

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

6

2,170

3,704

209

207

659

659

12.2

6,628

6,628

7

18,000

18,000

27,666

29,198

18

71

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

720

696

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

244

262

982

1,029

28,648

30,227

ส่ วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้ องร้อง
รวมหนีส้ ิ นหมุุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,229,999,916 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

1,230,000

1,230,000

1,025,000

1,025,000

32,123

32,123

18,850

18,850

162,433

162,172

1,149

1,149

1,239,555
1,268,203

1,239,294
1,269,521

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

31 มีนาคม 2559
พันบาท
10,750
(6,768)
3,982
3,053
(1,529)
(5,155)
(3)
348
(87)
261
261

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
31 มีนาคม 2558
พันบาท
20,903
(10,725)
10,178
1,901
(2,770)
(5,058)
(6)
4,245
(859)
3,386
3,386

0.0003

0.0033

6
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
ก ําไรสําหรับงวด
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
ก ําไรสําหรับงวด
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายการอื่นของ
รวม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
การเปลี่ยนแปลง
องค์ ประกอบอื่น
ที่เกิดจากผู้ถือหุ้น ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
พันบาท
พันบาท
พันบาท
162,172
1,149
1,149

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
พันบาท
1,025,000

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
พันบาท
32,123

จัดสรรแล้ ว
สํ ารองตามกฎหมาย
พันบาท
18,850

รวม

1,025,000

32,123

18,850

261
261
162,433

1,149

1,149

261
261
1,239,555

1,025,000

32,123

18,400

154,421

1,149

1,149

1,231,093

1,025,000

32,123

18,400

3,386
3,386
157,807

1,149

1,149

3,386
3,386
1,234,479

พันบาท
1,239,294

7
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงเป็ นต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ั ญาเช่่าการเงิินตัดั บัญั ชีี
ดอกเบี้ ียจ่่ายตามสัญ
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558
พันบาท
พันบาท
348

4,245

193
6,768
24
(1,878)
3
5,458

124
(10)
10,331
22
(1,831)
6
12,887

126
(1,240)
(79)

(272)
(1,356)
11

(1,534)
(18)
2,713
(126)
2,587

(832)
16
10,454
(227)
10,227

8
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินิ สดและรายการเทียี บเท่่ าเงินิ สดเพิม่ิ ขึนึ้ (ลดลง)สุ ทธิิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558
พันบาท
พันบาท
(106)
(1)
1,878
1,771

(10)
10
(1)
1,831
1,830

(54)
(54)
4,304
36,100
40,404

(54)
(54)
12,003
18,342
30,345

9
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

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 21.21 (2558 : ร้อยละ 27.71)
ครอบครัวจามรมาน ซึ่งถือหุ น้ ร้อยละ 6.22 (2558 : ร้อยละ 7.94) และครอบครัวชินประพินพร ซึ่งถือหุ น้
ร้อยละ 21.01 (2558 : ร้อยละ 21.07) ของทุนที่ออกและชําระแล้ว
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจําหน่าย โดยมีโครงการที่
พัฒนาเสร็ จแล้ว และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
2.1 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
งบการเงิ นระหว่างกาล รวมถึ งการตี ความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ กฎ ระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ต้องใช้การประมาณการ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ได้ประมาณการไว้
2.3 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามรู ปแบบย่อและจัดทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจาก
งบการเงิ นประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับ
ข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงินควรใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
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2.4 ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จัด ทํา ขึ้ นโดยใช้ น โยบายการบัญ ชี แ ละวิ ธี ก ารคํา นวณ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เว้นแต่การนํามาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาถือปฏิบตั ิโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบนั
2.5 รายงานทางการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ใช้เ ป็ นทางการ
ตามกฎหมาย รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
3.

ลูกหนีอ้ นื่
ประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย-ผูร้ ับเหมา
เงินทดรองจ่าย-พนักงาน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท
151
2,454
26
934
34
3,599
(2,392)
1,207

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
พันบาท
110
2,454
87
1,040
3,691
(2,392)
1,299
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4. ทีด่ ินรอการพัฒนา
ประกอบด้วย

ต้นทุนที่ดิน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท
899,579
(5,279)
894,300

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
พันบาท
899,579
(5,279)
894,300

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดจํานองที่ดินรอการพัฒนา
ราคาทุน 38.18 ล้านบาท เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินเบิกเกิ นบัญชี วงเงินกูร้ ะยะยาวและวงเงิ น
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร นอกจากนี้ยงั มีกรรมการ 2 ท่านเข้าคํ้าประกันเต็มวงเงิน
เมื่อปี 2547 บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงินจากผูถ้ ือหุ ้นสองท่านโดยทําสัญญาตกลงจ่ายชําระดอกเบี้ยด้วย
การโอนที่ดินหลังการพัฒนาแล้วจํา นวน 5 ไร่ ใ ห้แก่ผูใ้ ห้กูด้ งั กล่าวในวันที่ 30 พฤศจิก ายน 2549
(วันถึงกําหนดจ่ายชําระคืนเงินกู)้ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ผูถ้ ือหุ ้นสองท่านได้ทาํ หนังสื อโอน
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินจํานวน 5 ไร่ ให้แก่กรรมการท่านหนึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวแต่เพียง
ผูเ้ ดียวโดยไม่คิดค่าตอบแทน ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 6.63 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด ซึ่งที่ดิน
อยูร่ ะหว่างรอการพัฒนาและยังไม่มีการโอนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประมาณ
การดอกเบี้ยค้างจ่าย จํานวน 6.63 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 12.2
5. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่รับรู ้ในกําไรสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด

พันบาท
4,629
106
(193)
4,542
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6. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท
84
2,086
2,170

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
พันบาท
18
3,686
3,704

ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท
1,107

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
พันบาท
2,209

เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

เงินประกันผลงานรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจํารับจากการจําหน่ายต้นทุนพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

110
746
123
2,086

60
1,315
102
3,686

7. ประมาณการหนีส้ ิ นในคดีความทีถ่ ูกฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีประมาณการหนี้ สินในคดี
ความที่ถูกฟ้ องร้องทั้งจํานวนเกิดจากในปี 2553 บริ ษทั ถูกผูซ้ ้ื อบ้านจํานวน 13 ราย ฟ้ องร้ องเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากการไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้พ้นื ที่ถนนส่ วนกลางทุนทรัพย์รวม 36.48 ล้าน
บาท เนื่องจากผูซ้ ้ือบ้านเข้าใจว่าที่ดินส่ วนกลางของโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์เด้นไม่มีภาระผูกพันเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ตามที่บริ ษทั ได้โฆษณา แต่เป็ นที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกจด
ทะเบี ยนเป็ นทางภาระจํายอมให้แก่ ที่ดินโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้น ทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดในคํา
โฆษณาจึงตัดสิ นใจซื้ อบ้านบริ ษทั ฯ ได้ยื่นคําให้การคัดค้านคําฟ้ องดังกล่าวต่อศาล เนื่ องจากโจทก์
ทราบดีอยูแ่ ล้วว่าถนนในโครงการเป็ นที่ดินของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนภาระจํายอมยินยอมให้ที่ดิน
ในโครงการใช้เป็ นทางเข้าออกได้ โดยตัวแทนนายหน้าในการขายที่ดินพร้อมบ้านแจ้งให้โจทก์ทราบ
แล้ว และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลชั้นต้นพิพากษามีคาํ สั่งให้ยกฟ้ อง ต่อมาในเดือนพฤษภาคม
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2556 ผูซ้ ้ื อบ้านจํานวน 12 ราย (ถอนฟ้ อง 1 ราย) ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายพร้อม
ดอกเบี้ยจํานวนทุนทรัพย์ 41.43 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับ
ให้บริ ษทั แพ้คดี โดยให้บริ ษทั ดําเนิ นการให้ที่ดินส่ วนกลางของโครงการดังกล่าวปลอดจากภาระ
จํายอม ซึ่ งหากบริ ษทั ไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั ผูซ้ ้ือบ้านเป็ นเงิน
จํานวน 18.00 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งทนายท่านใหม่เพื่อฎีกาคัดค้าน
คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา พร้อมทั้งดําเนินการยืน่ คําร้องขอทุเลาการบังคับคดี ซึ่งในปั จจุบนั
คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้ค่าเผือ่ ผลเสี ยหายซึ่งศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินให้กบั ผูซ้ ้ือบ้านไว้จาํ นวน 18.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด
8. (ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด ประกอบด้วย
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2558
พันบาท

(92)

(863)

5
(87)

4
(859)

9. กําไรต่ อหุ้น
สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ไม่ได้แสดงกําไรต่อหุ น้ ปรับลด
เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั
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10. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติให้ออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (BROCK-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
2 มิถุนายน 2558
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุน้ )
: เดิม
3.50
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุน้ )
: ใหม่
3.48
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อหุน้ สามัญ) : เดิม
1:1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อหุน้ สามัญ) : ใหม่
1:1.0052
จํานวนหุ น้ สามัญที่ถูกใช้สิทธิ (พันหุน้ )
:
จํานวนหุน้ คงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (พันหุน้ ) :
204,970
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
1 มิถุนายน 2561
11. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นงานในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยว คือ ธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ประเภทบ้าน
จัดสรรเพื่อจําหน่ายในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
12. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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12.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท

นโยบายการ
กําหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 3.70–4.10 ต่อปี
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ในกิจการร่ วมค้า
ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่ารับรอง
ราคาทุนบวกกําไร

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2558
พันบาท

1,859

1,820

583
207

10
581
306

12.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

เงินลงทุนชัว่ คราว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
พันบาท

195,000
195,000

180,000
15,000
195,000

6,628
6,628

6,628
6,628

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 มีมติให้บริ ษทั นํา
เงินไปลงทุนระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอายุ 4 เดือน
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 และร้อยละ 3.90 ต่อปี ตามลําดับ
ประมาณการดอกเบี้ ย ค้า งจ่ า ย บริ ษ ัท ฯ ได้ป ระมาณการจากสั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม จากผู ถ้ ื อ หุ ้ น
ตามหมายเหตุ 4
12.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท
935
13
948

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2558
พันบาท
923
12
935

12.4 ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่ าอาคาร
สํานักงานและบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง โดยสัญญากําหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสามารถ
ต่ออายุได้ บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายชําระค่าเช่าและบริ การเป็ นจํานวน 0.17 ล้านบาทต่อเดือน
12.5 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรื อบุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมหรื อถูกควบคุม
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งกระทําผ่านบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ น้ บริ ษทั ย่อยและกิจการ
ที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึงบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกิ จการไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หาร
สําคัญที่ เป็ นกรรมการหรื อพนักงานของกิ จการ รวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครั วที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว ซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันแต่ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คื อ ครอบครั วศิลปรั ตน์ ซึ่ งถือหุ ้นร้ อยละ 21.21 (2558 : ร้ อยละ
27.71) ครอบครัวจามรมาน ซึ่ งถือหุ น้ ร้อยละ 6.22 (2558 : ร้อยละ 7.94) และครอบครัวชินประพินพร
ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 21.01 (2558 : ร้อยละ 21.07) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้าที่เกี่ยวข้อง
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กับบริ ษทั ที่ครอบครัวศิลปรัตน์ ครอบครัวจามรมานและครอบครัวชินประพินพรเป็ น ผูถ้ ือหุ น้ หลัก
หรื อเป็ นกรรมการ ถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยามู พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นส์ จํากัด

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นางเนาวนารถ จามรมาน

ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ บางท่านร่ วมกัน (บริ ษทั ฯ
ได้ขายหุน้ ทั้งจํานวน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ)
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ บางท่านร่ วมกัน
กรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้

13. ภาระผูกพัน
นอกจากหนี้ สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ฯ ยังมีภาระผูกพัน ดังนี้
13.1 บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันในด้านการพัฒนาโครงการและก่ อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์เป็ นจํานวน
ประมาณ 3.04 ล้านบาท และจํานวนประมาณ 5.44 ล้านบาท ตามลําดับ
13.2 บริ ษ ัท ฯ มี ห นัง สื อ คํ้า ประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารเพื่ อ คํ้า ประกัน การจ่ า ยชํา ระค่ า ไฟฟ้ าและ
การจัดสรรที่ดินเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 12.14 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด
13.3 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 5.00 ล้านบาท โดยมีที่ดินรอการพัฒนา
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและกรรมการของบริ ษทั ร่ วมคํ้าประกัน
13.4 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยกับบริ ษทั หลายแห่ ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั
มีขอ้ ผูกมัดที่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 0.08 ล้านบาทต่อเดือน
13.5 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่ าและบริ การอาคาร โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั มีขอ้ ผูกมัดที่ตอ้ งจ่ าย
ค่าตอบแทนในอัตรา 0.17 ล้านบาทต่อเดือน
13.6 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมในโครงการ New Rock
Gardens Housing Prototype กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชําระตามสัญญา
จํานวนเงิน 0.90 ล้านบาทเท่ากันทั้งสองงวด
14. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้ งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุมตั ิ
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- ให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ
0.02 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 20.50 ล้านบาทและกําหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่
28 เมษายน 2559
- ให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 450,000 บาท
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 1,229,999,916 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,231,099,916
บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,100,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ BROCK-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้
15. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิ ใ ห้ออกโดยกรรมการผูม้ ี อาํ นาจของบริ ษ ทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
_________________________________

