รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุ ้นและคณะกรรมการของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 30 กันยายน 2560 และงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงิ นสด สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วน
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป เกี ยวกับข้อมูลทางการเงิ น ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทาน
นี มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื อมันว่าจะพบ
เรื องที มีนยั สํา คัญ ทังหมดซึ งอาจพบได้จ ากการตรวจสอบ ดังนัน ข้า พเจ้า จึง ไม่อ าจแสดงความเห็น ต่อ ข้อ มูล ทาง
การเงินระหว่างกาลทีสอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งที เป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริ ษทั ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที 9 พฤศจิกายน 2560

2
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีอืน

13.3
4

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

16,647

27,125

225,000

210,000

2,637

2,696

163,552

102,774

407,836

342,595

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดินรอการพัฒนา

5

808,954

899,579

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

6

7,461

8,362

32,521

418

1,843

1,887

407

426

851,186
1,259,022

910,672
1,253,267

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี

3
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

7

3,134

1,529

355

411

13.3

6,628

6,628

8

18,000

18,000

ส่ วนของหนีสิ นภายใต้สัญญาเช่าการเงินทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
ประมาณการดอกเบียค้างจ่าย
ประมาณการหนีสิ นในคดีความทีถูกฟ้ องร้อง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนีสิ นหมุนเวียน

97

-

28,214

26,568

หนีสิ นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

1,061

1,329

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,182

1,092

348

268

2,591

2,689

30,805

29,257

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี

4
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,231,099,916 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

1,231,100

1,231,100

1,025,000

1,025,000

32,123

32,123

19,150

19,150

150,795

146,588

1,149

1,149

1,228,217
1,259,022

1,224,010
1,253,267

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,024,999,930 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี

5
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้ น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

9

สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2560
2559
พันบาท
พันบาท
31,795
14,980
(19,933)
(9,382)
11,862
5,598
1,258
1,125
(4,472)
(2,715)
(5,316)
(4,832)
(22)
(30)
3,310
(854)
(707)
5
2,603
(849)
2,603
(849)
0.003

(0.001)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2560
2559
พันบาท
พันบาท
76,857
32,200
(48,021)
(21,681)
28,836
10,519
3,822
7,167
(11,443)
(5,747)
(15,746)
(15,435)
(72)
(45)
5,397
(3,541)
(1,190)
231
4,207
(3,310)
4,207
(3,310)
0.004

(0.003)

6
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีได้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
เงินปั นผลจ่าย
รวมเงินทุนทีได้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2559

พันบาท
146,588

องค์ ประกอบอืน
ส่ วนเกินจากการเปลียนแปลง
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
พันบาท
1,149

พันบาท
1,224,010

ทุนทีออก
และชําระแล้ ว
พันบาท
1,025,000

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
พันบาท
32,123

จัดสรรแล้ ว
สํ ารองตามกฎหมาย
พันบาท
19,150

1,025,000

32,123

19,150

4,207
4,207
150,795

1,149

4,207
4,207
1,228,217

1,025,000

32,123

18,850

162,172

1,149

1,239,294

-

-

(3,310)
(3,310)

-

32,123

18,850

(20,500)
(20,500)
(20,500)
138,362

1,149

-

1,025,000

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม

(3,310)
(3,310)

(20,500)
(20,500)
(20,500)
1,215,484

7
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้ าเดือนสินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ขาดทุนจากมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลง (โอนกลับ)
ค่าเสื อมราคา
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงเป็ นต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีอืน
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559
พันบาท
พันบาท
5,397

(3,541)

(307)
1,085
48,328
90
(3,262)
72
51,403

1,082
889
(5)
20,600
72
(4,728)
45
14,414

59
(18,174)
19

(409)
(3,336)
(10)

1,605
80
34,992
(1,049)
33,943

(2,200)
(53)
8,406
(2,096)
6,310

8
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้ าเดือนสินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
(เพิมขึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
เงินสดรับจากดอกเบียรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายในหนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559
พันบาท
พันบาท
(45,000)
30,000
(184)
(32,103)
3,262
(44,025)

(2,914)
8
(2)
4,728
1,820

(396)
(396)
(10,478)
27,125
16,647

(307)
(20,500)
(20,807)
(12,677)
36,100
23,423
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บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและสํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

1. ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ งจัดตังในประเทศไทย
และเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี สํา นัก งานตังอยู่ ที 601
ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวชิ นประพินพร ซึ งถือหุ ้นร้ อยละ 21.01 (2559 : ร้ อยละ
21.01) ครอบครัวศิลปรัตน์ ซึ งถือหุ ้นร้อยละ 20.54 (2559 : ร้อยละ 21.21) และครอบครัวชลคดีดาํ รงกุล
ซึ งถือหุน้ ร้อยละ 14.16 (2559 : ร้อยละ 13.70) ของทุนทีออกและชําระแล้ว
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพือจําหน่าย โดยมีโครงการที
พัฒนาเสร็ จแล้ว และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาทีจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ การจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
2.1 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื อง
การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ทีประกาศใช้
โดยสภาวิ ชาชี พบัญชี ฯ กฎ ระเบี ยบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
2.2 ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเพื อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34
(ปรับปรุ ง 2559) เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ต้องใช้การ
ประมาณการและข้อสมมติ หลายประการ ซึ งอาจมี ผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที เกี ยวกับรายได้
ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนีสิ น และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีอาจเกิ ดขึน
ซึ งผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีได้ประมาณการไว้
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2.3 ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึนตามรู ปแบบย่อและจัดทําขึนเพือให้ขอ้ มูลเพิมเติมจาก
งบการเงิ นประจําปี ที นําเสนอครั งล่าสุ ด ดังนัน ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลจึ งเน้นการให้
ข้อมูลเกี ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ เพือไม่ให้ขอ้ มูลที นําเสนอซําซ้อนกับ
ข้อมูลที ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงินควรใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลนี ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
2.4 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที
ใช้ ในงบการเงิ น สํ าหรั บ ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธัน วาคม 2559 เว้นแต่ ก ารนํา มาตรฐานการบัญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ใหม่ ทีมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มต้น
ในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 มาถื อปฏิ บ ัติ โดยไม่ มีผลกระทบต่ อรายงานทางการเงิ นงวด
ปั จจุบนั
2.5 รายงานทางการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงิ นฉบับที บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทียังไม่ มผี ลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีประกาศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลารายงาน
ปั จจุบนั ซึ งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2560)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2560)

การบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื อ
ออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที เงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิ น หนีสิ นทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์
ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที ถื อ ไว้เ พื อขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล – กรณี ที ไม่ มี ค วาม
เกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 1
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 4
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 5
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 7
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 10
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 12
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 14
(ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ – การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมิ น เนื อหาสั ญ ญาเช่ า ที ทํา ขึ นตามรู ป แบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ – รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลียนแปลงในหนี สิ นทีเกิ ดขึ นจากการรื อถอน
การบูรณะ และหนีสิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมิ น ว่ า ข้อ ตกลงประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า
หรื อไม่
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ข้ อ จํ า กั ด สิ นทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงิ นทุนขันตําและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่ า นี สํ า หรั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที 19
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 15 สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 17 การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 18 การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
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การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 20 ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง
(ปรับปรุ ง 2560)
ผิวดิน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 21 เงินทีนําส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2560)

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่อรายงานทางการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิในงวดทีมีผลบังคับใช้
4. ลูกหนีอืน
ประกอบด้วย

ลูกหนีอืน
เงินทดรองจ่าย-ผูร้ ับเหมา
เงินทดรองจ่าย-พนักงาน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที
30 กันยายน 2560
พันบาท
158
2,455
38
1,077
1,301
5,029
(2,392)
2,637

ณ วันที
31 ธันวาคม 2559
พันบาท
498
2,455
20
814
1,301
5,088
(2,392)
2,696
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5. ทีดินรอการพัฒนา
ประกอบด้วย

ต้นทุนทีดิน

ณ วันที
30 กันยายน 2560
พันบาท
808,954

ณ วันที
31 ธันวาคม 2559
พันบาท
899,579

ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดจํานองที ดิ นรอการ
พัฒนาราคาทุ น 38.18 ล้า นบาท เท่ ากัน ทังสองงวด เป็ นหลักทรั พย์ค าประกั
ํ
น วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี
วงเงิ นกู้ระยะยาวและวงเงิ นหนังสื อคําประกันจากธนาคาร นอกจากนี ยังมีกรรมการ 2 ท่ านเข้าคํา
ประกันเต็มวงเงิน
เมือปี 2547 บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงิ นจากผูถ้ ือหุ ้นสองท่านโดยทําสัญญาตกลงจ่ายชําระดอกเบียด้วย
การโอนที ดิ น หลังการพัฒนาแล้วจํา นวน 5 ไร่ ให้แก่ ผูใ้ ห้กู้ด งั กล่า วในวันที 30 พฤศจิ ก ายน 2549
(วันถึงกําหนดจ่ายชําระคืนเงิ นกู)้ ต่อมาเมือวันที 5 ตุลาคม 2553 ผูถ้ ือหุ ้นสองท่านได้ทาํ หนังสื อโอน
กรรมสิ ทธิ ทีดินจํานวน 5 ไร่ ให้แก่กรรมการท่านหนึงเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ ในทีดินดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยไม่คิดค่าตอบแทน ที ดิ นดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 6.63 ล้านบาท เท่ากันทังสองงวด ซึ งที ดิ นอยู่
ระหว่างรอการพัฒนาและยังไม่มีการโอนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประมาณการ
ดอกเบียค้างจ่าย จํานวน 6.63 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 13.3
6. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 มีรายการเคลือนไหว ดังนี
มูลค่าตามบัญชีตน้ งวด
ซื อสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาส่ วนทีรับรู ้ในกําไรสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด

พันบาท
8,362
184
(1,085)
7,461
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7. เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน
ประกอบด้วย

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
รวม

ณ วันที
30 กันยายน 2560
พันบาท
753
2,381
3,134

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

ณ วันที
30 กันยายน 2560
พันบาท
430

ณ วันที
31 ธันวาคม 2559
พันบาท
14

เจ้าหนีอืน ประกอบด้วย

เงินประกันผลงานรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจํารับจากการจําหน่ายต้นทุนพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อืน ๆ
รวม

230
1,032
689
2,381

40
1,060
162
1,276

8. ประมาณการหนีสินในคดีความทีถูกฟ้องร้ อง
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีประมาณการหนี สิ นในคดี
ความที ถูกฟ้ องร้ องทังจํานวนเกิ ดจากในปี 2553 บริ ษทั ถูกผูซ้ ื อบ้านจํานวน 13 ราย ฟ้ องร้ องเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากการไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้พืนทีถนนส่ วนกลางทุนทรัพย์รวม 36.48 ล้าน
บาท เนืองจากผูซ้ ื อบ้านเข้าใจว่าทีดินส่ วนกลางของโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้นไม่มีภาระผูกพันเป็ น
กรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั ตามทีบริ ษทั ได้โฆษณา แต่เป็ นทีดิ นของบุคคลที เกี ยวข้องและบุคคลภายนอก
จดทะเบี ยนเป็ นทางภาระจํายอมให้แก่ ทีดิ นโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้น ทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดใน
คําโฆษณาจึงตัดสิ นใจซื อบ้าน บริ ษทั ฯ ได้ยืนคําให้การคัดค้านคําฟ้ องดังกล่าวต่อศาล เนื องจากโจทก์
ทราบดีอยูแ่ ล้วว่าถนนในโครงการเป็ นทีดินของบุคคลอืนทีได้จดทะเบียนภาระจํายอมยินยอมให้ทีดิน
ในโครงการใช้เป็ นทางเข้าออกได้ โดยตัวแทนนายหน้าในการขายทีดินพร้อมบ้านแจ้งให้โจทก์ทราบ
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แล้ว และเมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลชันต้นพิพากษามีคาํ สังให้ยกฟ้ อง ต่อมาในเดือนพฤษภาคม
2556 ผูซ้ ื อบ้านจํานวน 12 ราย (ถอนฟ้ อง 1 ราย) ได้ยืนอุทธรณ์ ต่อศาลฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายพร้อม
ดอกเบียจํานวนทุนทรัพย์ 41.43 ล้านบาทและเมือวันที 20 ธันวาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับ
ให้บริ ษทั แพ้คดี โดยให้บริ ษทั ดําเนิ นการให้ทีดิ นส่ วนกลางของโครงการดังกล่าวปลอดจากภาระ
จํายอม ซึ งหากบริ ษทั ไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั ผูซ้ ื อบ้านเป็ นเงิน
จํานวน 18.00 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตังทนายท่านใหม่เพือฎีกาคัดค้าน
คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา พร้อมทังดําเนินการยืนคําร้องขอทุเลาการบังคับคดี ต่อมาในเดือน
สิ งหาคม 2560 ศาลมีคาํ สังไม่อนุญาตให้ฎีกา คดีเป็ นอันสิ นสุ ดแล้ว และเมือวันที 13 กันยายน 2560
บริ ษทั ฯ ได้ยืนคําร้องแจ้งให้ศาลทราบเกี ยวกับการปฏิบตั ิตามคําบังคับของศาล เพือแจ้งต่อศาลว่าได้
ดําเนินการตามคําสังศาลแล้วและอยูร่ ะหว่างการเจรจากับเจ้าของทีดิน ซึ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง
การเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของที ดิน อย่างไรก็ตาม ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม
2559 บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้ ค่าเผือผลเสี ยหายซึ งศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินให้กบั ผูซ้ ื อบ้านไว้
จํานวน 18.00 ล้านบาท เท่ากันทังสองงวด
9. (ค่าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด ประกอบด้วย
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2559
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไร
(ขาดทุน)สําหรับงวด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2559
พันบาท
พันบาท

(712)

-

(1,146)

-

5

5

(44)

231

(707)

5

(1,190)

231

10. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ไม่ได้
แสดงกําไรต่อหุ ้นปรับลด เนื องจากราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ มี
มูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริ ษทั
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11. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังที 1/2558 เมือวันที 2 เมษายน 2558 มีมติให้ออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั (BROCK-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี
วันทีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
2 มิถุนายน 2558
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุน้ )
: เดิม
3.50
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุน้ )
: ใหม่
3.48
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุน้ สามัญ) : เดิม
1:1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุน้ สามัญ) : ใหม่
1:1.0052
จํานวนหุน้ สามัญทีถูกใช้สิทธิ (พันหุน้ )
:
จํานวนหุน้ คงเหลือเพือรองรับการใช้สิทธิ (พันหุน้ ) :
204,970
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
1 มิถุนายน 2561
12. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดํา เนิ นงานในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยว คื อ ธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ป ระเภทบ้า น
จัดสรรเพือจําหน่ายในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวในประเทศไทย ดังนัน รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์
ทังหมดทีแสดงในงบการเงิน จึงเกียวกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามทีกล่าวไว้
13. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที สําคัญกับบุคคลและกิ จการที เกี ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิ จการเหล่านันซึ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
13.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
กิ จการที เกี ยวข้องกัน หมายถึง กิ จการและหรื อบุคคลที มีอาํ นาจควบคุมหรื อถูกควบคุม
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งกระทําผ่านบริ ษทั ทีทําหน้าทีถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิ จการ
ที เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี กิ จการที เกี ยวข้องกันยังรวมความถึงบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลที มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกิ จการไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หาร
สําคัญที เป็ นกรรมการหรื อพนักงานของกิ จการ รวมตลอดทังสมาชิ กในครอบครัวที ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว ซึ งมีอาํ นาจชักจู งหรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลและกิ จการที เกี ยวข้องกับ
บุคคลข้างต้น
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ในการพิ จารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันแต่ ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนือหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวชิ นประพินพร ซึ งถือหุ ้นร้อยละ 21.01 (2559 :
ร้อยละ 21.01) ครอบครัวศิลปรัตน์ ซึ งถือหุ ้นร้อยละ 20.54 (2559 : ร้อยละ 21.21) และครอบครัวชล
คดีดาํ รงกุล ซึ งถือหุ ้นร้อยละ 14.16 (2559 : ร้อยละ 13.70) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้า
ทีเกี ยวข้องกับบริ ษทั ที ครอบครัวชิ นประพินพร ครอบครัวศิ ลปรัตน์ และครอบครัวชลคดี ดาํ รงกุล
เป็ นผูถ้ ือหุน้ หลักหรื อเป็ นกรรมการ ถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
ชือบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ ง จํากัด (มหาชน)
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นบางท่านร่ วมกัน
บริ ษทั อ้อมน้อย หัตถศาสตร์ จํากัด
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นบางท่านร่ วมกัน
บริ ษทั โพธิ วัชร จํากัด
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นบางท่านร่ วมกัน
บริ ษทั ร็ อคการ์ เด้นท์ กรุ๊ ป จํากัด
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นบางท่านร่ วมกัน
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
กรรมการบริ ษทั
นางเนาวนารถ จามรมาน
ผูถ้ ือหุน้
13.2 รายการค้าระหว่างกัน

นโยบายการ
กําหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ดอกเบียรับ
อัตราร้อยละ 1.95 – 3.90 ต่อปี
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่ารับรอง
ราคาทุนบวกกําไร

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2560
2559
พันบาท
พันบาท
1,040
593
280

1,057
594
301

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2560
2559
พันบาท
พันบาท
3,210
1,776
867

4,656
1,778
913
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13.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

เงินลงทุนชัวคราว
กิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ ง จํากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิมขึนระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
ประมาณการดอกเบียค้างจ่าย
บุคคลทีเกียวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิมขึนระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ณ วันที
30 กันยายน 2560
พันบาท

ณ วันที
31 ธันวาคม 2559
พันบาท

210,000
45,000
(30,000)
225,000

195,000
15,000
210,000

6,628
6,628

6,628
6,628

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 2/2553 เมือวันที 12 พฤษภาคม 2553 มีมติให้บริ ษทั ฯ
นําเงินไปลงทุนระยะสันในรู ปตัวสัญญาใช้เงินทีออกโดยบริ ษทั ราชธานีลิสซิ ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 เงิ นลงทุนชัวคราวเป็ นการให้กู้ยืมใน
รู ปตัวสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมือทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 1.95 ต่อปี เท่ากันทังสองงวด
ประมาณการดอกเบี ยค้า งจ่ า ย บริ ษัท ฯ ได้ป ระมาณการจากสั ญ ญาเงิ น กู้ ยื มจากผู ้ถื อ หุ ้ น
ตามหมายเหตุ 5
13.4 ภาระผูกพันกับกิจการทีเกียวข้องกัน
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่ าอาคาร
สํานักงานและบริ การกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันแห่งหนึง โดยสัญญากําหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ งสามารถ
ต่ออายุได้ บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายชําระค่าเช่าและบริ การเป็ นจํานวน 0.18 ล้านบาทต่อเดือน
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13.5 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2560
2559
พันบาท
พันบาท
942
935
16
13
958
948

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2560
2559
พันบาท
พันบาท
2,826
2,804
49
39
2,875
2,843

14. รายการทีไม่ กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย
สําหรับงวดเก้าเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2559
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ถาวรเพิมขึนจากหนีสิ นภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
โอนทีดินรอการพัฒนาเข้าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

90,625

1,858
-

15. ภาระผูกพัน
นอกจากหนีสิ นทีปรากฏในงบการเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ฯ ยังมีภาระผูกพัน ดังนี
15.1 บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันในด้านการพัฒนาโครงการและก่ อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์เป็ นจํานวน
ประมาณ 40.06 ล้านบาท และจํานวนประมาณ 3.22 ล้านบาท ตามลําดับ
15.2 บริ ษ ทั ฯ มี ห นัง สื อ คําประกัน ที ออกโดยธนาคารเพื อคําประกัน การจ่ า ยชํา ระค่ า ไฟฟ้ าและ
การจัดสรรทีดินเป็ นจํานวนทังสิ น 12.14 ล้านบาท เท่ากันทังสองงวด
15.3 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกิ นบัญชี ทียังไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 5.00 ล้านบาท โดยมีทีดินรอการพัฒนา
เป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นและกรรมการของบริ ษทั ร่ วมคําประกัน
15.4 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยกับบริ ษทั หลายแห่ ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั
มีขอ้ ผูกมัดทีต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 0.08 ล้านบาทต่อเดือน
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15.5 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมในโครงการ New Rock
Gardens Housing Prototype กับบริ ษทั แห่ งหนึ ง โดยมีภาระผูกพันทีต้องจ่ายชําระตามสัญญา
จํานวนเงิน 0.90 ล้านบาทเท่ากันทังสองงวด
16. การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อ มูลทางการเงิ นระหว่า งกาลนี ได้รั บ อนุ มตั ิ ใ ห้ออกโดยกรรมการผูม้ ี อาํ นาจของบริ ษ ทั ฯ
เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2560
_________________________________

