รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษ ทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และผลการด าเนิ น งาน และกระแสเงิ น สด ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่ าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้ส อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนด
โดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การตรวจสอบงบการเงิ น และข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับ
งวดปั จจุ บนั ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า เรื่ องเหล่านี้ ได้ถูกระบุในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน
ซึ่งประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์ที่พฒั นาเสร็ จสมบูรณ์แล้วเพื่อรอการขาย และโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ า กว่ า ผู ้บ ริ ห ารต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เพื่ อ ก าหนดมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ส าหรั บ โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญในการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้า พเจ้า ได้รวมถึ งการทาความเข้าใจและการทดสอบระบบการ
ควบคุ มภายในของต้นทุ น พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์และการประเมิน กระบวนการของผูบ้ ริ หารในการ
พิจารณามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ การเข้าร่ วมสังเกตการณ์โครงการช่วงสิ้ นปี
การประเมิ น มู ล ค่ า สุ ทธิ ที่ จ ะได้ รั บ โดยพิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บราคาตามบัญ ชี ข องต้น ทุ น พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์กบั ราคาขายจริ งภายหลังวันสิ้ นปี รวมถึ งราคาขายที่ได้รับการอนุ มตั ิ โดยหักค่าใช้จ่ายใน
การขายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบต่ อข้อมู ล อื่ น ข้อ มู ล อื่ นประกอบด้วย ข้อมู ล ซึ่ ง รวมอยู่ใ นรายงาน
ประจาปี แต่ไม่ รวมถึ ง งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่ อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่า
รายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึ งข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมู ล อื่ นมี ค วามขัดแย้ง ที่ มี ส าระส าคัญกับ งบการเงิ นหรื อกับ ความรู ้ ที่ ไ ด้รับ จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯ ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แลมี ห น้า ที่ ใ นการสอดส่ องดู แ ลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึ งการใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบ
การเงิ น ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ น
ผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรื อแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ นต่ อ ความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
 ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ ห าร จากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เ กี่ ย วกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯ
ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ข ้อสังเกตถึ ง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นที่
เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่า งไรก็ตาม เหตุ ก ารณ์ หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ ใ ห้บริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ว่างบการเงิ นแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและ
ช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่ มี นัยส าคัญในระบบการควบคุ มภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ ค ารั บ รองแก่ ผู ้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลว่ า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความเป็ นอิ ส ระและสื่ อ สารกับ ผู ้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

5

จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมาก
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ ย วกับ เรื่ องดัง กล่ า ว หรื อในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้า พเจ้า พิ จารณาว่า ไม่ ค วรสื่ อสารเรื่ อ ง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

6
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่ น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม 2560
บาท

31 ธันวาคม 2559
บาท

1 มกราคม 2559
บาท

6
27.3
7
8

9,268,069.68
220,000,000.00
1,794,976.25
176,322,987.16
218,104.15
407,604,137.24

27,124,539.02
210,000,000.00
1,394,713.92
102,773,669.36
1,301,465.49
342,594,387.79

36,100,050.29
195,000,000.00
1,299,218.62
134,487,619.84
366,886,888.75

9
10
11
12

808,954,462.23
7,456,402.30
1,807,024.24
32,522,180.16
1,830,424.99
852,570,493.92
1,260,174,631.16

899,579,042.63
8,362,269.16
1,886,943.88
418,291.49
426,035.50
910,672,582.66
1,253,266,970.45

894,299,742.63
4,628,514.11
2,873,056.05
414,985.98
417,301.50
902,633,600.27
1,269,520,489.02

7
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่ น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้ องร้อง
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
15
27.3
14

15
16

31 ธันวาคม 2560
บาท

31 ธันวาคม 2559
บาท

1 มกราคม 2559
บาท

5,437,343.24
360,890.20
6,627,996.31
18,000,000.00
30,426,229.75

1,528,740.81
410,776.61
6,627,996.31
18,000,000.00
26,567,513.73

3,704,010.79
207,014.13
658,540.75
6,627,996.31
18,000,000.00
29,197,561.98

968,435.19
1,000,201.05
325,233.65
2,293,869.89
32,720,099.64

1,329,325.39
1,092,209.69
267,476.57
2,689,011.65
29,256,525.38

71,190.23
695,801.85
261,588.72
1,028,580.80
30,226,142.78

8
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,231,099,916 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ สามัญ 1,229,999,916 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,024,999,930 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม 2560
บาท

31 ธันวาคม 2559
บาท

1 มกราคม 2559
บาท

1,231,099,916.00
-

1,231,099,916.00
-

1,229,999,916.00

1,024,999,930.00
32,123,085.07

1,024,999,930.00
32,123,085.07

1,024,999,930.00
32,123,085.07

19,350,000.00
149,832,049.62
1,149,466.83
1,227,454,531.52
1,260,174,631.16

19,150,000.00
146,587,963.17
1,149,466.83
1,224,010,445.07
1,253,266,970.45

18,850,000.00
162,171,864.34
1,149,466.83
1,239,294,346.24
1,269,520,489.02

17

9
บริ ษัท บ้ านร็ อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
21.1
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
21.2
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

22

31 ธันวาคม 2560
บาท
90,492,000.00
(57,183,562.24)
33,308,437.76
5,664,992.79
(13,659,879.23)
(20,678,401.09)
(93,211.39)
4,541,938.84
(1,066,890.79)
3,475,048.05

31 ธันวาคม 2559
บาท
61,849,987.44
(38,450,959.57)
23,399,027.87
13,587,058.84
(9,847,763.44)
(20,121,435.95)
(72,192.84)
6,944,694.48
(1,488,486.49)
5,456,207.99

(30,961.60)

(240,112.00)

(30,961.60)
(30,961.60)
3,444,086.45

(240,112.00)
(240,112.00)
5,216,095.99

0.003

0.005

10
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

19
18

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว
บาท
1,024,999,930.00
1,024,999,930.00

18

1,024,999,930.00

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
บาท
32,123,085.07
32,123,085.07
32,123,085.07

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
บาท
18,850,000.00

ยังไม่ได้จัดสรร
บาท
162,171,864.34

300,000.00

(20,499,997.16)
(300,000.00)

300,000.00
19,150,000.00

5,456,207.99
(240,112.00)
5,216,095.99
(15,583,901.17)
146,587,963.17

200,000.00

(200,000.00)

200,000.00
19,350,000.00

3,475,048.05
(30,961.60)
3,444,086.45
3,244,086.45
149,832,049.62

องค์ประกอบอื่น
ส่ วนเกินจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
บาท
1,149,466.83
1,149,466.83
1,149,466.83

รวม
บาท
1,239,294,346.24
(20,499,997.16)
5,456,207.99
(240,112.00)
5,216,095.99
(15,283,901.17)
1,224,010,445.07
3,475,048.05
(30,961.60)
3,444,086.45
3,444,086.45
1,227,454,531.52

11
บริ ษัท บ้ านร็ อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคา
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา(โอนกลับ)
(กาไร)จากการตัดจาหน่ายเงินประกันผลงานรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้ าง
สิ นค้าคงเหลือลดลงเป็ นต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม 2560
บาท

31 ธันวาคม 2559
บาท

4,541,938.84

6,944,694.48

(307,589.54)
1,408,256.07
57,491,151.78
119,289.36
(4,382,617.51)
93,211.39
58,963,640.39

(47,668.70)
1,044,272.22
(5,659.98)
(5,279,300.00)
(2,194,462.17)
38,498,628.27
96,267.84
(5,768,794.47)
72,192.84
33,360,170.33

(400,262.33)
(40,108,299.64)
(102,924.00)

(95,495.30)
(6,737,009.09)
(8,734.00)

3,658,602.43
57,757.08
22,068,513.93
(1,197,334.90)
20,871,179.03

19,192.19
5,887.85
26,544,011.98
(2,402,352.56)
24,141,659.42
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บริ ษัท บ้ านร็ อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายในหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6
6

31 ธันวาคม 2560
บาท

31 ธันวาคม 2559
บาท

(45,000,000.00)
35,000,000.00
(502,389.21)
(32,103,888.67)
4,382,617.51
(38,223,660.37)

(15,000,000.00)
(2,923,109.70)
8,411.21
(3,305.51)
5,768,794.47
(12,149,209.53)

(503,988.00)
(503,988.00)
(17,856,469.34)
27,124,539.02
9,268,069.68

(467,964.00)
(20,499,997.16)
(20,967,961.16)
(8,975,511.27)
36,100,050.29
27,124,539.02
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บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 การจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิ น นี้ จ ดั ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง การตีค วามและแนว
ปฏิ บ ตั ิท างบัญชี ที่ป ระกาศใช้โ ดยสภาวิช าชี พ บัญชี กฎระเบีย บและประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2.3 ในการจัดทางบการเงิ นเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯ ต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่
เกี่ ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรั พย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ ย วกับ สิ นทรั พ ย์และ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ ได้ประมาณการไว้
2.4 รายงานทางการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงิ นฉบับ ภาษาไทย
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3. การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
บริ ษทั ได้นากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นใหม่ การตี ความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ การตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปั จจุบนั
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลารายงาน
ปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชี สาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ งิ น เฟ้ อ
รุ นแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
กาไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560) สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) สิ นทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560) การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) ส่ วนงานดาเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล – กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) สัญญาเช่าดาเนินงาน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560) ภาษี เงิ นได้ – การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

การประเมิ น เนื้ อ หาสั ญ ญาเช่ า ที่ ท าขึ้ นตามรู ป แบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่
(ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
1 การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

5 สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
7 การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 14 ข้ อ จ ากั ด สิ นทรั พย์ ต ามโครงการผลประโยชน์
(ปรับปรุ ง 2560)
ข้อกาหนดเงิ นทุ นขั้นต่ าและปฏิ สัมพันธ์ ข องรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 17 การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 18 การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 20 ต้นทุ นการเปิ ดหน้าดิ นในช่ วงการผลิตสาหรั บเหมื อง
(ปรับปรุ ง 2560)
ผิวดิน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 21 เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2560)
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่อรายงานทางการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
5. นโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
5.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัด
มูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
5.2 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน และลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น หนี้ สินทางการเงินที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น ซึ่ งนโยบายการบัญชี
เฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถามและเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดการเบิกใช้
5.4 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ สาหรับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญคานวณ
จากร้ อยละของลู กหนี้ โดยวิเคราะห์ จากประสบการณ์ การชาระเงิ นในอดี ตและการสอบทาน
สถานะของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

5.5 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มา
ซึ่ งที่ ดิน ค่าพัฒนาที่ ดิน ต้นทุนการก่อสร้ างโครงการและระบบสาธารณู ปโภค บริ ษทั ฯ บันทึก
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขายโดยทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคานึ งถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ให้กบั บ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์
พื้นที่ขาย
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5.6 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา หมายถึง ที่ดินที่บริ ษทั มีความตั้งใจที่จะถือไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต
และบันทึกไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยแสดงตามราคาทุนซึ่ งอาจปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ ราคาทุนประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดิน
5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุ น ณ วันที่ เกิ ดรายการ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตาม
ราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี)
และคานวณค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
20 ปี
เครื่ องตกแต่งและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
10 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
เครื่ องใช้สานักงาน
5 ปี
ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เมื่อ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะ
ถูกคิดค่าเสื่ อมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาจะ
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดบัญชีที่เกิดรายการ
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณจากผลต่างระหว่างเงิน
สดรับสุ ทธิ กบั มูลค่าตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนของงวดนั้น
5.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่ นอน ที่บริ ษทั ฯ ซื้ อมาแสดงใน
ราคาทุ นหักค่ าตัดจ าหน่ ายสะสมและค่ าเผื่อการด้อยค่ า (ถ้ามี ) ค่ าตัดจาหน่ ายค านวณโดยวิ ธี
เส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้คือ 5 ปี
5.9 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกูย้ ืมเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่
จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมพร้ อมเพื่อให้สามารถนาสิ นทรั พย์น้ นั มาใช้ได้ตาม
ประสงค์หรื อนาไปขาย บริ ษทั ฯ จะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
นั้น โดยจะหยุด พัก การบันทึ ก เมื่ อการเตรี ย มสิ นทรั พ ย์ใ ห้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ไ ด้ตาม
ประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายอยูร่ ะหว่างหยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนื่ อง และสิ้ นสุ ดเมื่อการเตรี ยม
สิ นทรัพย์น้ นั ได้เสร็ จสิ้ นลง
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5.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามี
ข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณา
นั้นรวมอยู่โดยรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่ อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนทันที
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึ ง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใด
จะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่คาด
ว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อน
ภาษีเงิ นได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรั พย์ที่ไม่ ก่อให้เกิ ดเงิ นสดซึ่ ง ส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยอิ สระแยกจากสิ นทรั พย์อื่น ๆ จะ
พิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณ
การที่ ใช้ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู้ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่า
มูลค่าตามบัญชี ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่ ายสะสม) หากไม่
เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
5.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาทุน
5.12 ผลประโยชน์พนักงาน
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในส่ วนของ
พนักงานและบริ ษทั โดยสิ นทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ หารโดย
ผูบ้ ริ หารกองทุนอิสระ เงิ นสมทบที่ บริ ษทั จ่ายเข้ากองทุนจะรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี ที่
ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษี ยณอายุตามข้อกาหนดของ
กฎหมายแรงงานประมาณการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้เทคนิ คการ
ประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ในการประมาณการจ านวนผลประโยชน์ ที่
พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้
โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรั ฐบาลเพื่อกาหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนบริ การในอดีตและต้นทุนปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง โดยผลกาไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
5.13 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิ ด
ภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระ
ภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่ อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืน
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนและเมื่อได้
จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.14 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณี บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าจัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้ เป็ นรายจ่าย
ฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่ า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า จานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายจะถูกแบ่งเป็ นการชาระหนี้ สิน
และค่าใช้จ่ายทางการเงิ นด้วยวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง เพื่อให้เป็ นอัตราคงที่ต่อหนี้ สินคง
ค้างตลอดอายุสัญญาเช่ าอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา และภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สิน สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ที่เช่านั้น แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิ ทธิ
การเป็ นเจ้า ของเมื่ อสัญญาสิ้ นสุ ด จะคิ ดค่ า เสื่ อมราคาตามอายุก ารใช้ง านโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
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สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
(สุ ท ธิ จากสิ่ ง ตอบแทนจู ง ใจที่ ไ ด้รั บ จากผูใ้ ห้เ ช่ า ) จะบัน ทึ ก ในก าไรหรื อ ขาดทุ นโดยใช้วิ ธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับ
ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
5.15 การรับรู้รายได้
บริ ษทั ฯ รับรู้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายได้ท้ งั จานวนเมื่อผูข้ ายได้โอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ที่มีนยั สาคัญในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผซู ้ ้ื อแล้ว ซึ่ งในที่น้ ี
คือเมื่อได้มีการจัดทาสัญญาซื้ อขาย ซึ่ งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เงินวางเริ่ มแรกและค่างวด
ที่ได้รับ ชาระที่ ยงั ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะรั บรู ้ เป็ นรายได้จะบันทึกไว้เป็ นเงิ นมัดจารั บจากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลา โดยคานวณจากเงินต้นคงค้าง
5.16 การรับรู้ตน้ ทุนขาย
บริ ษ ทั ฯ รั บ รู้ ต้นทุ นขายบ้า นพร้ อมที่ ดิน โดยบริ ษ ทั ฯ ได้ท าการปั นส่ วนต้นทุ นการ
พัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของแต่ละโครงการ (โดยคานึ งถึ งต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ งด้วย)
ให้กบั บ้านพร้ อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่ วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ และรับรู ้ เป็ นต้นทุน
ขายตามอัตราส่ วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ
5.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
รั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น เว้น แต่ ภ าษี เ งิ น ได้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ รายการที่ รั บ รู ้ ใ นก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้ โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อ
รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษี เงิ นได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึก ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี โดยวิธี หนี้ สิ นตามงบแสดงฐานะการเงิ น
ซึ่ งคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบ
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ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัด บัญ ชี ดัง กล่ า ว ทั้ง นี้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะถู ก ปรั บ ลดลงเท่ า ที่
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
5.18 กาไรต่อหุ น้
การคานวณกาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระ และกาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยการหาร
กาไรสาหรับปี หลังจากปรับปรุ งผลกระทบของรายการที่เกี่ยวกับหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดด้วย
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี บวกด้วยจานวนหุ ้นสามัญที่อาจต้อง
ออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ
5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่จะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคา
เสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องในการวัดมูล ค่ า ยุติธ รรมของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน
กรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถ
หาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และ
หนี้ สินในงบการเงิ นแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ นามาใช้ในการวัดมูลค่ า
ยุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน และบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่ นที่ สามารถสั งเกตได้ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ทั ฯ จะประเมิ นความจาเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการ
ไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพื่อพิจารณาว่า
บริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึ งประสบการณ์ การ
เก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ประมาณการต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์
ในการคานวณต้นทุนขายบ้านพร้ อมที่ดิน บริ ษทั ฯ ต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่ งต้นทุ นดังกล่ าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ ดินและการ
ปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณู ปโภค ต้นทุนการกูย้ ืมเพื่อใช้
ในการก่อสร้ างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุ น
ดัง กล่ า วขึ้ นจากประสบการณ์ ใ นการประกอบธุ รกิ จโดยจะมี 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
สาระสาคัญ
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ / ทีด่ ินรอการพัฒนา
ในการค านวณค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้องท าการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
ที่ดินรอการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจาหน่ าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจาหน่ ายโดยวิธีเส้นตลอดอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ
และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชี้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด
จานวนเงิ นเดื อนที่ คาดว่าจะเพิ่ มขึ้ นในอนาคต อัตราการลาออกและปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในเชิ ง
ประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึง
สภาพการณ์ ทางเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิ กจ้างงานที่เกิ ดขึ้ น
จริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจะไม่
เกินกว่าจานวนที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
99,495.31
4,585,518.04
4,583,056.33
9,268,069.68

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
95,102.81
21,806,311.09
5,223,125.12
27,124,539.02
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7. ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
352,624.43
2,660,739.18
42,997.91
1,130,595.13
4,186,956.65
(2,391,980.40)
1,794,976.25

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
498,165.42
2,454,553.61
19,999.91
813,975.38
3,786,694.32
(2,391,980.40)
1,394,713.92

8. สิ นค้ าคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
บ้านตัวอย่างพร้อมที่ดินเพื่อขาย
บ้านพร้อมที่ดิน
งานระหว่างพัฒนา
ที่ดิน
งานระหว่างก่อสร้าง
สาธารณูปโภครอตัดบัญชี
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

2,799,467.64
47,700,460.49

2,472,476.19
101,099,444.55

66,983,722.57
25,518,320.58
34,727,939.73
177,729,911.01
(1,406,923.85)
176,322,987.16

916,262.01
104,488,182.75
(1,714,513.39)
102,773,669.36

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผือ่ การลดมูลค่ามีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
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ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิม่ ขึ้นระหว่างปี
โอนกลับระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
(1,714,513.39)
307,589.54
(1,406,923.85)

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
(1,762,182.09)
47,668.70
(1,714,513.39)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
808,954,462.23

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
899,579,042.63

9. ทีด่ ินรอการพัฒนา
ประกอบด้วย

ต้นทุนที่ดิน

สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อการด้อยของที่ดินรอการพัฒนามี
รายการเคลื่อนไหว ดังนี้
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
(5,279,300.00)
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
โอนกลับในระหว่างปี
5,279,300.00
ยอดคงเหลือปลายปี
-
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาการทดสอบการด้อยค่าของที่ดินรอการ
พัฒนา ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายมีมูลค่าสู งกว่าราคาทุน บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาโอน
กลับรายการค่าเผือ่ จากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาทั้งจานวน ซึ่ งแสดงอยูใ่ นบัญชีรายได้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดจานองที่ดินรอการพัฒนาราคาทุน 38.18
ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูร้ ะยะยาวและวงเงิน
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร นอกจากนี้ยงั มีกรรมการ 2 ท่านเข้าค้ าประกันเต็มวงเงิน
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 ให้แก่กรรมการท่านหนึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยไม่คิดค่าตอบแทน ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 6.63 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด ซึ่ งที่ ดินอยู่
ระหว่างรอการพัฒนาและยังไม่มีการโอนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ทาการประมาณการ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย จานวนเงิน 6.63 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 27.3
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10. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่วนที่จาหน่าย
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องใช้สานักงาน

บาท

บาท

บาท

เครื่ องตกแต่งและ
ส่วนปรับปรุ ง
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

92,836.04
92,836.04

2,010,414.49
(614,472.96)
1,395,941.53

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

92,836.04

498,258.08
(233,512.17)
1,660,687.44

408,498.90
(45,000.00)
(155,081.48)
42,249.77
637,444.94

(60,183.58)
125,569.98

4,265,600.00
(46,000.00)
(595,494.99)
45,999.00
5,845,730.76

106,679.60
(498,258.08)
-

4,780,778.50
(91,000.00)
(1,044,272.22)
88,248.77
8,362,269.16

92,836.04
92,836.04

2,508,672.57
(847,985.13)
1,660,687.44

3,512,050.38
(2,874,605.44)
637,444.94

1,010,864.68
(885,294.70)
125,569.98

10,847,510.82
(5,001,780.06)
5,845,730.76

-

17,971,934.49
(9,609,665.33)
8,362,269.16
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ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องใช้สานักงาน

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
92,836.04
2,508,672.57
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(847,985.13)
มูลค่ าตามบัญชี
92,836.04
1,660,687.44
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
(267,654.85)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่วนที่จาหน่าย
มูลค่ าตามบัญชี
92,836.04
1,393,032.59
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
92,836.04
2,508,672.57
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(1,115,639.98)
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
92,836.04
1,393,032.59
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

เครื่ องตกแต่งและ
ส่วนปรับปรุ ง
บาท

ยานพาหนะ

รวม

บาท

บาท

3,512,050.38
(2,874,605.44)
637,444.94

1,010,864.68
(885,294.70)
125,569.98

10,847,510.82
(5,001,780.06)
5,845,730.76

17,971,934.49
(9,609,665.33)
8,362,269.16

176,989.21
(154,871.21)
659,562.94

35,400.00
(40,389.54)
120,580.44

290,000.00
(945,340.47)
5,190,390.29

502,389.21
(1,408,256.07)
7,456,402.30

3,689,039.59
(3,029,476.65)
659,562.94

1,046,264.68
(925,684.24)
120,580.44

11,137,510.82
(5,947,120.53)
5,190,390.29

18,474,323.70
(11,017,921.40)
7,456,402.30
1,044,272.22
1,408,256.07
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วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อาคาร และอุปกรณ์บางส่ วนที่หกั ค่าเสื่ อมราคาเต็มอายุการ
ใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ราคาทุนก่ อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงิ น
8.72 ล้านบาท และจานวนเงิน 8.55 ล้านบาท ตามลาดับ
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 2560 และ 2559 จานวนเงิน 2.91 ล้าน
บาท และจานวนเงิน 4.46 ล้านบาท ตามลาดับ
11. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจานวนตามวิธีหนี้ สินโดยใช้อตั รา
ภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี และ
ฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี
บาท

ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

342,902.68
1,325,599.26

(61,517.91)
-

-

281,384.77
1,325,599.26

218,441.94
1,886,943.88

(26,142.13)
(87,660.04)

7,740.40
7,740.40

200,040.21
1,807,024.24

12. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ นาเงินฝากประจากับธนาคารพาณิ ชย์ จานวนเงิน
32.52 ล้านบาท และจานวนเงิน 0.42 ล้านบาท ตามลาดับ ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันการใช้
ไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ าและค่าบารุ งรักษาสาธารณูปโภคหรื อบริ การสาธารณะของบริ ษทั ฯ
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13. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
2,061,682.66
3,375,660.58
5,437,343.24

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
252,800.00
1,275,940.81
1,528,740.81

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
1,346,455.34
423,000.00
1,220,708.36
385,496.88
3,375,660.58

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
14,478.06
40,000.00
1,059,631.12
161,831.63
1,275,940.81

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินประกันผลงานรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจารับจากการจาหน่ายบ้านพร้อมที่ดิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

14. ประมาณการหนีส้ ิ นในคดีความทีถ่ ูกฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีประมาณการหนี้ สินในคดีความที่ถูกฟ้ องร้อง
ทั้งจานวนเกิดจากในปี 2553 บริ ษทั ถูกผูซ้ ้ื อบ้านจานวน 13 ราย ฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการไม่ได้รับ
ความสะดวกสบายในการใช้พ้นื ที่ถนนส่ วนกลางทุนทรัพย์รวม 36.48 ล้านบาท เนื่องจากผูซ้ ้ื อบ้านเข้าใจ
ว่าที่ ดินส่ วนกลางของโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้นไม่มีภาระผูกพันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ตามที่
บริ ษทั ได้โฆษณา แต่เป็ นที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกจดทะเบียนเป็ นทางภาระจายอม
ให้แก่ที่ดินโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้น ทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดในคาโฆษณาจึงตัดสิ นใจซื้ อบ้าน บริ ษทั ฯ
ได้ยื่นคาให้การคัดค้านคาฟ้ องดังกล่าวต่อศาล เนื่ องจากโจทก์ทราบดี อยู่แล้วว่าถนนในโครงการเป็ น
ที่ดินของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนภาระจายอมยินยอมให้ที่ดินในโครงการใช้เป็ นทางเข้าออกได้ โดย
ตัวแทนนายหน้าในการขายที่ ดินพร้ อมบ้านแจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ศาลชั้นต้นพิพากษามีคาสั่งให้ยกฟ้ อง ต่อมาในเดื อนพฤษภาคม 2556 ผูซ้ ้ื อบ้านจานวน 12 ราย (ถอน
ฟ้ อง 1 ราย) ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายพร้ อมดอกเบี้ยจานวนทุนทรัพย์ 41.43 ล้าน
บาทและเมื่ อ วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2556 ศาลอุ ท ธรณ์ ไ ด้พิ พ ากษากลับ ให้บ ริ ษ ัท แพ้ค ดี โ ดยให้บ ริ ษ ัท

32
ดาเนิ นการให้ที่ดินส่ วนกลางของโครงการดังกล่ าวปลอดจากภาระจายอม ซึ่ งหากบริ ษทั ไม่สามารถ
ดาเนิ นการดังกล่าวได้ให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั ผูซ้ ้ื อบ้านเป็ นเงิ นจานวน 18.00 ล้านบาท ต่อมาใน
เดือนมกราคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งทนายท่านใหม่เพื่อฎี กาคัดค้านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาล
ฎีกา พร้ อมทั้งดาเนิ นการยื่นคาร้ องขอทุเลาการบังคับคดี ต่อมาในเดือนสิ งหาคม 2560 ศาลมีคาสั่งไม่
อนุ ญาตให้ฎีกา คดีเป็ นอันสิ้ นสุ ดแล้ว และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาร้องแจ้งให้ศาล
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคาบังคับของศาล เพื่อแจ้งต่อศาลว่าได้ดาเนิ นการตามคาสั่งศาลแล้วและอยู่
ระหว่างการเจรจากับเจ้าของที่ดิน ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของที่ดิน
อย่างไรก็ ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั ฯ ได้รับรู ้ ค่ าเผื่อผลเสี ยหายซึ่ งศาลอุ ทธรณ์
พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชาระเงินให้กบั ผูซ้ ้ื อบ้านไว้จานวน 18.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด
15. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
ประกอบด้วย

จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

1,476,000.00
(146,674.61)
1,329,325.39
(360,890.20)
968,435.19

1,979,988.00
(239,886.00)
1,740,102.00
(410,776.61)
1,329,325.39
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จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน แยกตามกาหนดชาระได้ดงั นี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ไม่เกิน 1 ปี
432,000.00
503,988.00
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,044,000.00
1,476,000.00
รวม
1,476,000.00
1,979,988.00
16. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม
1,092,209.69
695,801.85
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
93,674.28
62,014.56
ดอกเบี้ยจ่าย
25,615.08
34,253.28
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาตร์ ประกันภัย
300,140.00
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
(211,298.00)
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1,000,201.05
1,092,209.69
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนข้างต้นแสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
119,289.36
96,267.84
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ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานเกิดขึ้นจาก
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ข้อสมมติทางการเงิน
26,995.00
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
273,145.00
รวม
300,140.00
ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคานวณประมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดงั นี้
2560
2559
อัตราคิดลด
2.16%
2.16%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3.18%
3.18%
อัตราส่ วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ
0.00% - 14.00%
0.00% - 14.00%
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะข้อสมมติ ที่ เ กี่ ย วข้องในการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ที่ อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ ส มผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่า ข้อสมมติ อื่น ๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.5
ลดลงอัตราร้อยละ 0.5

(24,425.00)
25,357.00

(27,080.00)
28,173.00
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อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.5
ลดลงอัตราร้อยละ 0.5
อัตราการลาออก
เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 1
ลดลงอัตราร้อยละ 1

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

29,886.00
(28,975.00)

27,697.00
(26,893.00)

(68,059.00)
(63,230.00)
79,294.00
67,862.00
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่คาดหวัง
ภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ

17. ทุนเรือนหุ้น
ประกอบด้วย
ราคา
ตามมูลค่า
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนหุน้
มูลค่า
หุน้
บาท

ราคา
ตามมูลค่า
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวนหุน้
มูลค่า
หุน้
บาท

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นงวด
บวก เพิม่ ทุน
หุน้ สามัญปลายงวด

1.00
1.00

1,231,099,916
1,231,099,916

1,231,099,916.00
1,231,099,916.00

1.00
1.00
1.00

1,229,999,916
1,100,000
1,231,099,916

1,229,999,916.00
1,100,000.00
1,231,099,916.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญต้นงวด
บวก ออกหุน้ สามัญ
หุน้ สามัญปลายงวด

1.00
1.00

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

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

1.00
1.00

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

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

ตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 มีมติเป็ นเอก
ฉันท์อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 1,229,999,916 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,231,099,916
บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,100,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ BROCK-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้
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18. ทุนสารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลัง
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ จานวนเงิน 0.20
ล้านบาท ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และ
จานวนเงิน 0.30 ล้านบาท ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2560 ตามลาดับ ไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
19. เงินปันผลจ่ าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานปี 2558 โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลหุ ้นละ 0.02 บาท เป็ น
จานวนเงิน 20.50 ล้านบาท
20. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.03:1 และ 0.02:1 ตามลาดับ

21. (ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
21.1 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ในปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรสาหรับปี

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

(979,230.75)

(442,346.32)

(87,660.04)
(1,066,890.79)

(1,046,140.17)
(1,488,486.49)
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ผลต่ า งระหว่า ง(ค่ า ใช้จ่า ย)รายได้ภาษี เงิ นได้ที่ ค านวณจากกาไรทางบัญชี ด้วยอัตราภาษี ที่ ใ ช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ร้อยละ 20 เท่ากันทั้งสองปี แสดงได้ดงั นี้
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
4,541,938.84
(908,387.77)
(158,503.02)
(1,066,890.79)

กาไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้คานวณด้วยภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรสาหรับปี

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
6,944,694.48
(1,388,938.90)
(99,547.59)
(1,488,486.49)

21.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย
จานวนก่อนภาษี
บาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

(38,702.00)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
บาท

7,740.40

จานวนสุทธิ
จากภาษี
บาท

(30,961.60)

21.3 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วย

ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
10,000,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
18,000,000.00

บริ ษ ทั ฯ ไม่ ไ ด้รับรู ้ สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ข ้า งต้น เนื่ องจากบริ ษ ทั ยัง ไม่ มี ค วาม
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ ีได้
22. กาไรต่ อหุ้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ไม่ได้แสดงกาไรต่อหุ ้นปรับลด
เนื่องจากราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
หุน้ สามัญของบริ ษทั
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23. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติให้ออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (BROCK-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม
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

24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย

งานระหว่างก่อสร้างและค่าแรง
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนการขายและค่าโฆษณา
อื่น ๆ
รวม

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
(15,750,576.48)
73,241,728.26
(307,589.54)
1,408,256.06
5,129,497.21
4,348,026.56
5,381,190.08
18,071,310.41
91,521,842.56

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
6,737,009.09
31,761,619.18
(47,668.70)
1,044,272.22
4,981,924.02
4,380,789.32
4,907,887.75
14,654,326.08
68,420,158.96
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25. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนินงานในส่ วนงานธุ รกิจเดียว คือ ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร
เพื่อจาหน่ายในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่
แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
26. เครื่องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุ รกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงินเพื่อการเก็งกาไร
หรื อเพื่อการค้า
26.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดใน
อนาคต การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินลงทุน
ชัว่ คราว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
หนี้ สินทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

9,091,574.54
220,000,000.00
32,522,180.16
-

1,329,325.39

รวม

176,495.14
9,268,069.68
220,000,000.00
32,522,180.16
-

1,329,325.39

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
0.20 – 0.70
1.95
1.35 – 1.50
6.10
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
หนี้ สินทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

26,951,435.38
210,000,000.00
418,291.49
-

1,740,102.00

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

173,103.64 27,124,539.02
210,000,000.00
418,291.49
-

1,740,102.00

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
0.20 – 0.70
1.95
0.80
4.86 – 6.10
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26.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อต่าเนื่องจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั เป็ น
การขายที่กาหนดให้มีการชาระหนี้จากลูกค้าจนครบถ้วนแล้วจึงส่ งมอบอสังหาริ มทรัพย์
26.4 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น
ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ

26.5 ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ น ซึ่ งได้แก่ เงิ นสดและ
รายการเที ยบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ หมุ นเวียนอื่น เงิ นฝากธนาคารที่ ติดภาระค้ า
ประกัน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น หนี้ สินภายใต้สัญญา
เช่ าการเงิ น หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินกลุ่มนี้มีระยะเวลาครบกาหนดสั้น
27. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิ จการเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
27.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรื อบุคคลที่มีอานาจควบคุมหรื อถูกควบคุมไม่
ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งกระทาผ่านบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่
เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกิ จการไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสาคัญที่
เป็ นกรรมการหรื อพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
ซึ่ งมีอานาจชักจูงหรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวชิ นประพินพร ซึ่ งถื อหุ ้นร้ อยละ 21.01 (2559 :
ร้อยละ 21.01) ครอบครัวศิลปรัตน์ ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 20.54 (2559 : ร้อยละ 21.21) และครอบครัวชลคดี
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ดารงกุล ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 14.16 (2559 : ร้อยละ 13.70) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้าที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่ครอบครัวชินประพินพร ครอบครัวศิลปรัตน์ และครอบครัวชลคดีดารงกุล
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ หลักหรื อเป็ นกรรมการ ถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
บริ ษทั อ้อมน้อย หัตถศาสตร์ จากัด
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
บริ ษทั โพธิ์ วชั ร จากัด
บริ ษทั ร็ อคการ์เด้นท์ กรุ๊ ป จากัด
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นางเนาวนารถ จามรมาน
นางเนาวรุ จิ เบร็ นแนน

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

27.2 รายการค้าระหว่างกัน

นโยบายการ
กาหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 1.95 – 3.90 ต่อปี
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่ารับรอง
ราคาทุนบวกกาไร
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่ารับรอง
ราคาทุนบวกกาไร

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

4,307,897.26
2,208,617.99
824,562.90

5,662,212.33
2,364,318.00
1,214,748.00

80,000.00
282,253.50

-
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27.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
เงินลงทุนชัว่ คราว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

210,000,000.00
45,000,000.00
(35,000,000.00)
220,000,000.00
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

เงินมัดจาค่าที่ดิน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

150,000.00

6,627,996.31
6,627,996.31

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

195,000,000.00
15,000,000.00
210,000,000.00
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
-

6,627,996.31
6,627,996.31

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 มีมติให้บริ ษทั ฯ นา
เงินไปลงทุนระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นการลงทุนระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญา
ใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี เท่ากันทั้งสองงวด
ประมาณการดอกเบี้ ยค้างจ่าย บริ ษทั ฯ ได้ประมาณการจากสัญญาเงิ นกู้ยืมจากผูถ้ ื อหุ ้น ตาม
หมายเหตุ 9
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27.4 ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่ าอาคารสานักงานและบริ การ
กับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยสัญญากาหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งสามารถต่ออายุได้ บริ ษทั ฯ มี
ภาระผูกพันต้องจ่ ายช าระค่าเช่ าและบริ การเป็ นจานวน 0.11 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาทต่อเดื อน
ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่ าอาคารสานักงานชัว่ คราวกับบุ คคลที่
เกี่ ยวข้องกัน โดยสัญญากาหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งสามารถต่ออายุได้ บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่าย
ชาระค่าเช่าและบริ การเป็ นจานวน 0.04 ล้านบาทต่อเดือน
27.5 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
4,282,574.00
65,452.56
4,348,026.56

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
4,329,000.00
51,389.32
4,380,389.32

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

90,624,580.40

1,857,668.80
-

-

(300,140.00)

28. รายการทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
โอนที่ดินรอการพัฒนาเข้าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
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29. ภาระผูกพัน
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ยังมีภาระ
ผูกพัน ดังนี้
29.1 บริ ษ ทั ฯ มี ภ าระผูก พันในด้า นการพัฒนาโครงการและก่ อ สร้ า งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เป็ นจานวน
จานวนเงิน 23.01 ล้านบาท และจานวนเงิน 3.22 ล้านบาท ตามลาดับ
29.2 บริ ษ ัท ฯ มี ห นัง สื อ ค้ า ประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารเพื่ อ ค้ า ประกัน การจ่ า ยช าระค่ า ไฟฟ้ าและ
การจัดสรรที่ดินเป็ นจานวนทั้งสิ้ น จานวนเงิน 36.08 ล้านบาท และจานวนเงิน 12.14 ล้านบาท
ตามลาดับ
29.3 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี ที่ยงั ไม่ได้เบิ กใช้จานวน 5.00 ล้านบาท โดยมีที่ดินรอการพัฒนา
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันและกรรมการของบริ ษทั ร่ วมค้ าประกัน
29.4 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยกับบริ ษทั หลายแห่ ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั
มีขอ้ ผูกมัดที่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 0.08 ล้านบาทต่อเดือน
29.5 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาว่าจ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมในโครงการ New Rock
Gardens Housing Prototype กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญา
จานวนเงิน 0.90 ล้านบาทเท่ากันทั้งสองปี
29.6 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ ายโฆษณากับบุคคลหนึ่ ง โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชาระ
ตามสัญญา จานวนเงิน 0.06 ล้านบาท และจานวนเงิน 0.19 ล้านบาท ตามลาดับ
30. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทรายการบางรายการในงบการเงินที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลต่อกาไรสุ ทธิ สาหรับปี หรื อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้รายงานไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

2,696,179.41
-

(1,301,465.49)
1,301,465.49

ตามที่รายงานใหม่
บาท

1,394,713.92
1,301,465.49

31. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
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