รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด สาหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น
จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทาน
นี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบ
เรื่ อ งที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้า พเจ้า จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อ มูลทาง
การเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

2
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ ว
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ อื่น

12.3
3

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

41,721

27,125

210,000

210,000

3,139

2,696

89,239

102,774

344,099

342,595

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา

4

899,579

899,579

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

5

8,026

8,362

818

418

1,831

1,887

438

426

910,692
1,254,791

910,672
1,253,267

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

3
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ ว
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

6

2,392

1,529

363

411

12.3

6,628

6,628

7

18,000

18,000

27,383

26,568

1,241

1,329

1,122

1,092

293

268

2,656

2,689

30,039

29,257

ส่วนของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้ สินในคดีความที่ถูกฟ้ องร้ อง
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

4
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ ว
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,231,099,916 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

1,231,000

1,231,000

1,025,000

1,025,000

32,123

32,123

19,150

19,150

147,330

146,588

1,149

1,149

1,224,752
1,254,791

1,224,010
1,253,267

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,024,999,930 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

5
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

8

31 มีนาคม 2560
พันบาท
23,592
(15,415)
8,177
1,088
(3,138)
(5,133)
(26)
968
(226)
742
742

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

0.0007

0.0003

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

6
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
กาไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรสาหรับงวด
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรสาหรับงวด
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

พันบาท
146,588

องค์ ประกอบอืน่
ส่ วนเกินจากการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
พันบาท
1,149

พันบาท
1,224,010

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ ว
พันบาท
1,025,000

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
พันบาท
32,123

จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
พันบาท
19,150

1,025,000

32,123

19,150

742
742
147,330

1,149

742
742
1,224,752

1,025,000

32,123

18,850

162,172

1,149

1,239,294

1,025,000

32,123

18,850

261
261
162,433

1,149

261
261
1,239,555

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

ยังไม่ ได้จดั สรร

รวม

7
บริ ษัท บ้ านร็ อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
ขาดทุนจากมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลง (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคา
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงเป็ นต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559
พันบาท
พันบาท
968

348

(307)
361
15,415
30
(1,017)
26
15,476

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

(367)
(1,573)
(12)

126
(1,240)
(79)

863
25
14,412
(246)
14,166

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

8
บริ ษัท บ้ านร็ อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายในหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559
พันบาท
พันบาท
(25)
(400)
1,017
592

(106)
(1)
1,878
1,771

(162)
(162)
14,596
27,125
41,721

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

9
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งในประเทศไทย
และเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี ส านัก งานตั้ง อยู่ ที่ 601
ซอยรามคาแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวชิ นประพินพร ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 21.01 (2559 : ร้อยละ
21.01) ครอบครัวศิลปรัตน์ ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 20.54 (2559 : ร้อยละ 21.21) และครอบครัวชลคดีดารงกุล
ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 14.16 (2559 : ร้อยละ 13.70) ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจาหน่าย โดยมีโครงการที่
พัฒนาเสร็ จแล้ว และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ การจัดทาข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลและนโยบายการบัญชี
2.1 ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล รวมถึ งการตีความและแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ กฎ ระเบี ยบ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิ นระหว่า งกาลเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 34
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ต้องใช้การ
ประมาณการและข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่เกี่ ยวกับรายได้
ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ได้ประมาณการไว้
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2.3 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามรู ปแบบย่อและจัดทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจาก
งบการเงิ นประจาปี ที่ นาเสนอครั้ ง ล่ าสุ ด ดัง นั้น ข้อมูล ทางการเงิ นระหว่า งกาลจึ งเน้นการให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับ
ข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงิ นควรใช้ขอ้ มูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
2.4 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่
ใช้ ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เว้นแต่ ก ารน ามาตรฐานการบัญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถื อปฏิ บ ตั ิ โดยไม่ มี ผลกระทบต่ อรายงานทางการเงิ นงวด
ปัจจุบนั
2.5 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย 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 2560
พันบาท
351
2,455
284
1,064
1,377
5,531
(2,392)
3,139

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
พันบาท
498
2,455
20
814
1,301
5,088
(2,392)
2,696
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4. ทีด่ ินรอการพัฒนา
ประกอบด้วย

ต้นทุนที่ดิน

ณ วันที่
31 มีนาคม 2560
พันบาท
899,579

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
พันบาท
899,579

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดจานองที่ดินรอการพัฒนา
ราคาทุน 38.18 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด เป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี วงเงิ นกู้
ระยะยาวและวงเงินหนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร นอกจากนี้ ยงั มีกรรมการ 2 ท่านเข้าค้ าประกันเต็ม
วงเงิน
เมื่อปี 2547 บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงิ นจากผูถ้ ื อหุ ้นสองท่านโดยทาสัญญาตกลงจ่ายชาระดอกเบี้ยด้วย
การโอนที่ดินหลัง การพัฒนาแล้วจานวน 5 ไร่ ใ ห้แก่ผูใ้ ห้กูด้ งั กล่า วในวันที่ 30 พฤศจิก ายน 2549
(วันถึงกาหนดจ่ายชาระคืนเงินกู)้ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ผูถ้ ือหุ ้นสองท่านได้ทาหนังสื อโอน
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินจานวน 5 ไร่ ให้แก่กรรมการท่านหนึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวแต่เพียง
ผูเ้ ดียวโดยไม่คิดค่าตอบแทน ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 6.63 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด ซึ่ งที่ดิน
อยูร่ ะหว่างรอการพัฒนาและยังไม่มีการโอนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ทาการประมาณ
การดอกเบี้ยค้างจ่าย จานวน 6.63 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 12.3
5. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีตน้ งวด
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่รับรู ้ในกาไรสาหรับงวด
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด

พันบาท
8,362
25
(361)
8,026
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6. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
รวม

ณ วันที่
31 มีนาคม 2560
พันบาท
380
2,012
2,392

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
พันบาท
253
1,276
1,529

ณ วันที่
31 มีนาคม 2560
พันบาท
14

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
พันบาท
14

เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

เงินประกันผลงานรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจารับจากการจาหน่ายต้นทุนพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

240
1,206
552
2,012

40
1,060
162
1,276

7. ประมาณการหนีส้ ิ นในคดีความทีถ่ ูกฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีประมาณการหนี้ สินในคดี
ความที่ ถูกฟ้ องร้ องทั้งจานวนเกิ ดจากในปี 2553 บริ ษทั ถู กผูซ้ ้ื อบ้านจานวน 13 ราย ฟ้ องร้ องเรี ย ก
ค่าเสี ยหายจากการไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้พ้นื ที่ถนนส่ วนกลางทุนทรัพย์รวม 36.48 ล้าน
บาท เนื่องจากผูซ้ ้ื อบ้านเข้าใจว่าที่ดินส่ วนกลางของโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้นไม่มีภาระผูกพันเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ตามที่บริ ษทั ได้โฆษณา แต่เป็ นที่ดินของบุคคลที่เกี่ ยวข้องและบุคคลภายนอก
จดทะเบี ยนเป็ นทางภาระจายอมให้แก่ ที่ ดินโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้น ทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดใน
คาโฆษณาจึงตัดสิ นใจซื้ อบ้าน บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาให้การคัดค้านคาฟ้ องดังกล่าวต่อศาล เนื่ องจากโจทก์
ทราบดีอยูแ่ ล้วว่าถนนในโครงการเป็ นที่ดินของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนภาระจายอมยินยอมให้ที่ดิน
ในโครงการใช้เป็ นทางเข้าออกได้ โดยตัวแทนนายหน้าในการขายที่ดินพร้อมบ้านแจ้งให้โจทก์ทราบ
แล้ว และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลชั้นต้นพิพากษามีคาสั่งให้ยกฟ้ อง ต่อมาในเดือนพฤษภาคม
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2556 ผูซ้ ้ื อบ้านจานวน 12 ราย (ถอนฟ้ อง 1 ราย) ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายพร้อม
ดอกเบี้ยจานวนทุนทรัพย์ 41.43 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับ
ให้บริ ษทั แพ้คดี โดยให้บ ริ ษ ทั ดาเนิ นการให้ที่ดิ นส่ วนกลางของโครงการดังกล่ า วปลอดจากภาระ
จายอม ซึ่ งหากบริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นการดังกล่าวได้ให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั ผูซ้ ้ื อบ้านเป็ นเงิ น
จานวน 18.00 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งทนายท่านใหม่เพื่อฎีกาคัดค้าน
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา พร้อมทั้งดาเนิ นการยื่นคาร้องขอทุเลาการบังคับคดี ซึ่ งในปั จจุบนั
คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้ค่าเผื่อผลเสี ยหายซึ่ งศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชาระเงินให้กบั ผูซ้ ้ื อบ้านไว้จานวน 18.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด
8. (ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด ประกอบด้วย
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
พันบาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท

(170)

(92)

(56)
(226)

5
(87)

9. กาไรต่ อหุ้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ ไม่ได้แสดงกาไรต่อหุ ้นปรับลด
เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของหุน้ สามัญของบริ ษทั
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10. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติให้ออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (BROCK-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
:
2 มิถุนายน 2558
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ น้ )
: เดิม
3.50
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ น้ )
: ใหม่
3.48
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุ น้ สามัญ) : เดิม
1:1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุ น้ สามัญ) : ใหม่
1:1.0052
จานวนหุน้ สามัญที่ถูกใช้สิทธิ (พันหุน้ )
:
จานวนหุน้ คงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (พันหุน้ ) :
204,970
วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
:
1 มิถุนายน 2561
11. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษ ทั ฯ ดาเนิ นงานในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ย ว คื อ ธุ รกิ จพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ป ระเภทบ้า น
จัดสรรเพื่อจาหน่ายในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาไรและสิ นทรัพย์
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
12. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิ จการเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
12.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน หมายถึ ง กิ จการและหรื อบุคคลที่มีอานาจควบคุ มหรื อถูกควบคุ ม
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งกระทาผ่านบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิจการ
ที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันยังรวมความถึ งบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกิ จการไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หาร
สาคัญที่ เป็ นกรรมการหรื อพนักงานของกิ จการ รวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่ าว ซึ่ งมีอานาจชักจูงหรื ออาจถู กชักจูงให้ปฏิ บตั ิ ตามบุ คคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลข้างต้น
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ในการพิ จารณาความสั มพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันแต่ ละรายการ
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวชินประพินพร ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 21.01 (2559 :
ร้อยละ 21.01) ครอบครัวศิลปรัตน์ ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 20.54 (2559 : ร้อยละ 21.21) และครอบครัวชล
คดีดารงกุล ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 14.16 (2559 : ร้อยละ 13.70) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้า
ที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ที่ครอบครัวชิ นประพินพร ครอบครัวศิลปรัตน์ และครอบครัวชลคดีดารงกุล
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ หลักหรื อเป็ นกรรมการ ถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อ้อมน้อย หัตถศาสตร์ จากัด
บริ ษทั โพธิ์ วัชร จากัด
บริ ษทั ร็ อคการ์เด้นท์ กรุ๊ ป จากัด
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นางเนาวนารถ จามรมาน

ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
กรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้

12.2 รายการค้าระหว่างกัน

นโยบายการ
กาหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 1.95–4.10 ต่อปี
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่ารับรอง
ราคาทุนบวกกาไร

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
พันบาท
1,010
585
305

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท
1,859
583
207
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12.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ณ วันที่
31 มีนาคม 2560
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
พันบาท

เงินลงทุนชัว่ คราว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นงวด
210,000
195,000
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
15,000
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
210,000
210,000
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
6,628
6,628
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
6,628
6,628
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 มีมติให้บริ ษทั ฯ
นาเงินไปลงทุนระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นการให้กยู้ ืมในรู ป
ตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี เท่ากันทั้งสองงวด
ประมาณการดอกเบี้ ยค้า งจ่ า ย บริ ษ ัท ฯ ได้ป ระมาณการจากสั ญ ญาเงิ น กู้ ยื ม จากผู้ถื อ หุ ้ น
ตามหมายเหตุ 4
12.4 ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ัทฯ ได้ท าสั ญญาเช่ าอาคาร
สานักงานและบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยสัญญากาหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งสามารถ
ต่ออายุได้ บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายชาระค่าเช่าและบริ การเป็ นจานวน 0.18 ล้านบาทต่อเดือน
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12.5 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560
พันบาท
907
16
923

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559
พันบาท
935
13
948

13. ภาระผูกพัน
นอกจากหนี้ สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ฯ ยังมีภาระผูกพัน ดังนี้
13.1 บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันในด้านการพัฒนาโครงการและก่ อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์เป็ นจานวน
ประมาณ 2.58 ล้านบาท และจานวนประมาณ 3.22 ล้านบาท ตามลาดับ
13.2 บริ ษ ทั ฯ มี ห นัง สื อค้ า ประกันที่ ออกโดยธนาคารเพื่ อค้ า ประกันการจ่ า ยช าระค่ า ไฟฟ้ าและ
การจัดสรรที่ดินเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 12.14 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด
13.3 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้จานวน 5.00 ล้านบาท โดยมีที่ดินรอการพัฒนา
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันและกรรมการของบริ ษทั ร่ วมค้ าประกัน
13.4 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยกับบริ ษทั หลายแห่ ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั
มีขอ้ ผูกมัดที่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 0.08 ล้านบาทต่อเดือน
13.5 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่ าและบริ การอาคาร โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษ ทั มีขอ้ ผูกมัดที่ตอ้ งจ่าย
ค่าตอบแทนในอัตรา 0.18 ล้านบาทต่อเดือน
13.6 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาว่าจ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมในโครงการ New Rock
Gardens Housing Prototype กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญา
จานวนเงิน 0.90 ล้านบาทเท่ากันทั้งสองงวด
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14. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมู ล ทางการเงิ นระหว่า งกาลนี้ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ออกโดยกรรมการผูม้ ี อานาจของบริ ษ ทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
_________________________________

