รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดสามเดือนและสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีก ารสอบถาม
บุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทาน
อื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า

2
เรื่องอืน่
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดง
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งแสดงความเห็ นอย่างไม่มี
เงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดสามเดือนและสาหรับงวด
เก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่นในสานักงานเดียวกันกับ
ข้าพเจ้าเช่นกัน โดยให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ในสาระสาคัญ ตามรายงานลงวันที่ 9
พฤศจิกายน 2560

(นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

3
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

ตรวจสอบแล้ว

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

15.3

17,684
190,000

9,268
220,000

4
5

5,873
214,474

1,795
176,323

428,031

218
407,604

6

808,955

808,955

7

6,898

7,456

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,822

1,807

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

32,962
2,008
852,645
1,280,676

32,522
1,830
852,570
1,260,174

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

4
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

ตรวจสอบแล้ว

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้ น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

8

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้ สินในคดีความที่ถูกฟ้ องร้อง
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

15.3
9

หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

15,894

5,437

378
1,319

361
-

6,628
18,000
42,219

6,628
18,000
30,426

683

969

1,077

1,000

410
2,170
44,389

325
2,294
32,720

5
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ทุนเรื อนหุ้น

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

พันบาท

พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

ตรวจสอบแล้ว

10

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,231,099,916 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

1,231,100

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,025,000,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

1,025,000

หุ ้นสามัญ 1,024,999,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้ น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้ น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

1,231,100
-

32,124

1,025,000
32,123

19,350

19,350

158,664

149,832

1,149
1,236,287
1,280,676

1,149
1,227,454
1,260,174

6
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

11

12

สาหรับงวดสามดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
พันบาท
พันบาท
36,922
31,795
(21,227)
(19,933)
15,695
11,862
1,537
1,129
(4,194)
(4,343)
(5,362)
(5,316)
(17)
(22)
7,659
3,310
(1,668)
(707)
5,991
2,603
5,991
2,603
0.006

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

0.003

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
สาหรับงวดเก้ าเดือน
สี้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
พันบาท
พันบาท
82,975
76,857
(49,388)
(48,021)
33,587
28,836
3,760
3,496
(10,388)
(11,117)
(15,585)
(15,746)
(55)
(72)
11,319
5,397
(2,487)
(1,190)
8,832
4,207
8,832
4,207
0.009

0.004

7
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
กาไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
การเพิม่ หุน้ สามัญ
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการผู้เป็ นเจ้ าของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรสาหรับงวด
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรสาหรับงวด
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

10

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ ว
พันบาท
1,025,000

-

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
พันบาท
32,123

1
1
1

จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
พันบาท
19,350

ยังไม่ ได้จดั สรร
พันบาท
149,832

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

-

-

-

รวม
พันบาท
1,227,454

1
1
1

1,025,000

32,124

19,350

8,832
8,832
158,664

1,149

8,832
8,832
1,236,287

1,025,000

32,123

19,150

146,588

1,149

1,224,010

1,025,000

32,123

19,150

4,207
4,207
150,795

1,149

4,207
4,207
1,228,217

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

8
บริ ษัท บ้ านร็ อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

30 กันยายน 2561
พันบาท

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
30 กันยายน 2560
พันบาท

11,319

5,397

63
972
19
49,388
77
(3,374)
55
58,519

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

(4,141)
(87,539)
(1,261)

59
(18,174)
19

10,396
85
(23,941)
1,301
(1,183)
(23,823)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
สิ นค้าคงเหลือลดลงเป็ นต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
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
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริ ษัท บ้ านร็ อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

30 กันยายน 2561
พันบาท

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
30 กันยายน 2560
พันบาท

30,000
11
(383)
(440)
3,374
32,562

(45,000)
30,000
(184)
(32,103)
3,262
(44,025)

(324)
1
(323)
8,416
9,268
17,684

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายในหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งในประเทศไทย
และเป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี สานัก งานตั้ง อยู่ที่ 601
ซอยรามคาแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวชิ นประพินพร ซึ่ งถื อหุ ้นร้ อยละ 21.01 (2560 : ร้อยละ
21.01) ครอบครัวศิลปรัตน์ ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 20.50 (2560 : ร้อยละ 20.54) และครอบครัวชลคดีดารงกุล
ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 16.90 (2560 : ร้อยละ 14.16) ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจาหน่าย โดยมีโครงการที่
พัฒนาเสร็ จแล้ว และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ การจัดทาข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
2.1 ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่า งกาล รวมถึ ง การตี ความและแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิ นระหว่า งกาลเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 34
(ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่า งกาล ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ต้องใช้
การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้
ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ได้ประมาณการไว้
2.3 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามรู ปแบบย่อและจัดทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจาก
งบการเงิ นประจาปี ที่ นาเสนอครั้ ง ล่ าสุ ด ดัง นั้น ข้อมูล ทางการเงิ นระหว่า งกาลจึ งเน้นการให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับ
ข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงิ นควรใช้ขอ้ มูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
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2.4 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่
ใช้ ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เว้นแต่ ก ารน ามาตรฐานการบัญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บ ตั ิ โดยไม่ มี ผลกระทบต่ อรายงานทางการเงิ นงวด
ปัจจุบนั
2.5 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลารายงานปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยัง
ไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้มีดงั นี้
มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
การป้ องกั น ความเสี่ ยงของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ น
หน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่อรายงานทางการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
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4. ลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย

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

ณ วันที่
30 กันยายน 2561
พันบาท
107
2,455
191
4,038
1,537
8,328
(2,455)
5,873

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
พันบาท
353
2,661
43
1,130
4,187
(2,392)
1,795

เมื่ อวันที่ 17 สิ ง หาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ท าสั ญญาจะซื้ อจะขายที่ ดินพร้ อมสิ่ ง ปลู กสร้ า ง
โครงการจัดสรรที่ดินโครงการแอสตัน วิลล์กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง มีมูลค่าตามสัญญาจานวนเงิ น 72.00
ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการจ่ายชาระดังนี้
งวดที่ 1 ชาระเงินจานวนเงิน 4.00 ล้านบาท ในวันที่ 22 สิ งหาคม 2561
งวดที่ 2 ชาระเงินจานวนเงิน 57.00 ล้านบาท เมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินมีมติให้ทาการโอน
ทรั พ ย์สินทั้ง หมดได้ และผูจ้ ะขายได้ท าการจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ทรั พ ย์สิ น
ให้แก่บริ ษทั ฯ
งวดที่ 3 ชาระเงิ น จานวนเงิ น 11.00 ล้า นบาท เมื่อ ผูจ้ ะขายได้ดาเนิ น การโอนใบอนุ ญาต
การจัด สรรที่ ดิน และใบอนุ ญาตก่อสร้ างอาคาร และเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
โครงการจัดสรรที่ดินภายใน 45 วันนับจากวันที่ทาการโอนกรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สินเป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ขอให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันเพื่อค้ าประกันการจัดทา
สาธารณู ป โภคและบารุ ง รัก ษาสาธารณู ป โภคต่อ คณะกรรมการจัด สรรที่ ดิ น จานวนเงิ น 20.88
ล้านบาทแล้ว
ทั้งนี้ หากผูจ้ ะขายปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาไม่ส ามารถโอนทรั พ ย์สิ นให้แก่ บ ริ ษ ทั ฯ ได้ตามสัญญา
ผูจ้ ะขายยินยอมให้บอกเลิกสัญญาและคืนเงินที่ได้รับทั้งหมด พร้อมค่าปรับอีกส่ วนหนึ่งให้แก่บริ ษทั ฯ
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5. สิ นค้ าคงเหลือ
ประกอบด้วย
ณ วันที่
30 กันยายน 2561
พันบาท
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
บ้านตัวอย่างพร้อมที่ดินเพื่อขาย
บ้านพร้อมที่ดิน
งานระหว่างพัฒนา
ที่ดิน
งานระหว่างก่อสร้าง
สาธารณูปโภครอตัดบัญชี
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
พันบาท

11,846
96,299

2,799
47,701

46,847
24,327
36,562
215,881
(1,407)
214,474

66,984
25,518
34,728
177,730
(1,407)
176,323

6. ทีด่ ินรอการพัฒนา
ประกอบด้วย

ต้นทุนที่ดิน

ณ วันที่
30 กันยายน 2561
พันบาท
808,955

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
พันบาท
808,955

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดจานองที่ดินรอการพัฒนา
ราคาทุน 38.18 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด เป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี วงเงิ นกู้
ระยะยาวและวงเงินหนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร นอกจากนี้ ยงั มีกรรมการ 2 ท่านเข้าค้ าประกันเต็ม
วงเงิน
เมื่อปี 2547 บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงิ นจากผูถ้ ื อหุ ้นสองท่านโดยทาสัญญาตกลงจ่ายชาระดอกเบี้ยด้วย
การโอนที่ดินหลัง การพัฒนาแล้วจานวน 5 ไร่ ใ ห้แก่ผูใ้ ห้กูด้ งั กล่า วในวันที่ 30 พฤศจิก ายน 2549
(วันถึงกาหนดจ่ายชาระคืนเงินกู)้ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ผูถ้ ือหุ ้นสองท่านได้ทาหนังสื อโอน
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สิ ทธิ์ ที่ดินจานวน 5 ไร่ ให้แก่กรรมการท่านหนึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยไม่คิดค่าตอบแทน ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 6.63 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด ซึ่ งที่ ดินอยู่
ระหว่างรอการพัฒนาและยังไม่มีการโอนให้แก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ทาการประมาณ
การดอกเบี้ยค้างจ่าย จานวนเงิน 6.63 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 15.3
7. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
พันบาท
มูลค่าตามบัญชีตน้ งวด
7,456
ซื้ อสิ นทรัพย์
444
จาหน่ายสิ นทรัพย์
(90)
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่รับรู ้ในกาไรสาหรับงวด
(972)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับส่ วนที่จาหน่าย
60
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด
6,898
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มียานพาหนะตามสัญญาเช่า
การเงินซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี จานวนเงิน 2.27 ล้านบาท และจานวนเงิน 2.91 ล้านบาท ตามลาดับ
8. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
รวม

ณ วันที่
30 กันยายน 2561
พันบาท
6,105
9,789
15,894

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
พันบาท
2,061
3,376
5,437
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เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

เงินประกันผลงานรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจารับจากการจาหน่ายบ้านพร้อมที่ดิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่
30 กันยายน 2561
พันบาท
4,838
1,645
1,445
1,861
9,789

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
พันบาท
1,346
423
1,221
386
3,376

9. ประมาณการหนีส้ ิ นในคดีความทีถ่ ูกฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีประมาณการหนี้ สินในคดี
ความที่ ถูกฟ้ องร้ องทั้งจานวนเกิ ดจากในปี 2553 บริ ษทั ฯ ถู กผูซ้ ้ื อบ้านจานวน 13 ราย ฟ้ องร้องเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากการไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ถนนส่ วนกลางทุนทรัพย์รวม 36.48
ล้านบาท เนื่องจากผูซ้ ้ื อบ้านเข้าใจว่าที่ดินส่ วนกลางของโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้นไม่มีภาระผูกพัน
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษั ท ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ โ ฆษณา แต่ เ ป็ นที่ ดิ น ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
บุคคลภายนอกจดทะเบียนเป็ นทางภาระจายอมให้แก่ที่ดินโครงการหมู่บา้ นร็ อคการ์ เด้น ทาให้ลูกค้า
เข้าใจผิดในคาโฆษณาจึงตัดสิ นใจซื้ อบ้าน บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาให้การคัดค้านคาฟ้ องดังกล่ าวต่อศาล
เนื่องจากโจทก์ทราบดีอยูแ่ ล้วว่าถนนในโครงการเป็ นที่ดินของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนภาระจายอม
ยินยอมให้ที่ดินในโครงการใช้เป็ นทางเข้าออกได้ โดยตัวแทนนายหน้าในการขายที่ดินพร้อมบ้านแจ้ง
ให้โจทก์ทราบแล้ว และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลชั้นต้นพิพากษามีคาสั่งให้ยกฟ้ อง ต่อมาใน
เดือนพฤษภาคม 2556 ผูซ้ ้ื อบ้านจานวน 12 ราย (ถอนฟ้ อง 1 ราย) ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลฟ้ องร้องเรี ยก
ค่าเสี ยหายพร้อมดอกเบี้ยจานวนทุนทรัพย์ 41.43 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ศาลอุทธรณ์
ได้พิพากษากลับให้บริ ษทั ฯ แพ้คดีโดยให้บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการให้ที่ดินส่ วนกลางของโครงการดังกล่าว
ปลอดจากภาระจายอม ซึ่ งหากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถดาเนิ นการดังกล่าวได้ให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าเสี ยหาย
ให้กบั ผูซ้ ้ื อบ้านเป็ นจานวนเงิน 18.00 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งทนาย
ท่านใหม่เพื่อฎี กาคัดค้านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ ต่อศาลฎี กา พร้ อมทั้งดาเนิ นการยื่นคาร้ องขอทุเลา
การบังคับคดี ต่อมาในเดือนสิ งหาคม 2560 ศาลมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา คดีเป็ นอันสิ้ นสุ ดแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาร้องแจ้งให้ศาลทราบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคา
บังคับของศาล เพื่อแจ้งต่อศาลว่าได้ดาเนิ นการตามคาสั่งศาลแล้วและอยูร่ ะหว่างการเจรจากับเจ้าของ
ที่ดิน ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
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2560 สานักงานบังคับคดีแพ่งกรุ งเทพมหานคร 1 ได้มีหนังสื อแจ้งอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้องในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุ งเทพ ประเภทออมทรัพย์ สาขาระยอง จานวนเงิน 900,000.00 บาท โดยได้ทาการอายัด
สิ ทธิ เรี ยกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งเทพ ประเภทออมทรัพย์ สาขาระยอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2561 และวันที่ 11 มกราคม 2561 จานวน 2 บัญชี รวมจานวนเงิน 552,653.80 บาท และเมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2561 สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสมุทรปราการ ได้มีหนังสื อแจ้งยึดที่ดินจานวน 13 แปลง
และให้บริ ษทั ฯ นาส่ งต้นฉบับเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดินต่อเจ้าหน้าที่บงั คับคดีภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้รับ
หมายนี้
เมื่ อ วัน ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้ยื่ น ค าร้ อ งขอเพิ ก ถอนการอายัด สิ ท ธิ เ งิ น และยึ ด
ทรัพย์สิน และทุเลาหรื อชะลอการบังคับคดี ตามสภาพบังคับรองต่อศาลแพ่ง เพื่อให้ถอนการอายัดเงิ น
และที่ดินจานวน 13 แปลง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาลอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งมิ ไ ด้เ พิ ก เฉย ตามค าร้ อ งที่ แ จ้ง ให้ ศ าลทราบฉบับ ลงวัน ที่ 13 กัน ยายน 2560 แต่ ใ นการ
ดาเนิ นการเกี่ ยวพันกับเจ้าของที่ ดินจานวนมากจึ งต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ โดยบริ ษทั ฯ
ขอให้ศาลมีคาสั่งให้ทุเลาหรื อชะลอการบังคับคดีออกไป 1 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสั่ง
เมื่อวันที่ 7 สิ ง หาคม 2561 สานัก งานบัง คับคดีแพ่งกรุ งเทพมหานคร 1 ได้มีหนังสื อแจ้ง
อายัดสิ ทธิ เรี ยกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์อีก 3 บัญชี บัญชีละ 500,000.00 บาท
โดยได้ทาการอายัด สิ ท ธิ เรี ย กร้องในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพ ย์ สาขาย่อย
ศรี วรา เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 จานวนเงิน 500,000.00 บาท บัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต
ประเภทออมทรัพย์ สาขาประชาอุทิศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 จานวนเงิน 103,333.97 บาท และ
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทียนร่ วมมิตร เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2561 จานวนเงิน 141,458.16 บาท รวมบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัดสิ ทธิ จานวน 5 บัญชี รวม
จานวนเงิน 1,297,445.93 บาท
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ศาลมีคาสั่งให้ชะลอการบังคับคดีการอายัดเงินและทรัพย์สินไว้
ชัว่ คราว จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศาลมีคาสั่งให้ยกคาร้องขอทุเลา
หรื อชะลอการยึดอายัดเงินและหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไว้ชวั่ คราว และศาลเห็นควรให้เพิกถอน
หมายบังคับคดีฉบับเก่า โดยให้ออกหมายบังคับคดีฉบับใหม่แทน
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้ค่าเผื่อ
ผลเสี ยหายซึ่ งศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชาระเงินให้กบั ผูซ้ ้ื อบ้านไว้จานวนเงิน 18.00 ล้านบาท
เท่ากันทั้งสองงวด
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10. ทุนเรือนหุ้น
สาหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ทุนเรื อนหุน้ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
มูลค่า
ที่ตราไว้
บาทต่อหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นงวด
หุน้ สามัญปลายงวด
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญต้นงวด
ออกหุน้ เพิ่มจากการใช้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หุน้ สามัญปลายงวด

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
จานวนหุน้
มูลค่า
พันหุน้
พันบาท

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนหุน้
มูลค่า
พันหุน้
พันบาท

1.00
1.00

1,231,000
1,231,000

1,231,000
1,231,000

1,231,000
1,231,000

1,231,000
1,231,000

1.00

1,025,000

1,025,000

1,025,000

1,025,000

1.00
1.00

1,025,000

1,025,000

1,025,000

1,025,000

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2561 มีผแู ้ สดงความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ (BROCK-W1) จานวน 250 หน่ วย แปลงเป็ นหุ ้นสามัญได้จานวน 251 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
3.48 บาท
11. (ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด ประกอบด้วย
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษี เงิ นได้ที่รับรู ้ ในกาไร
(ขาดทุน)สาหรับงวด

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560
พันบาท
พันบาท

(1,673)

(712)

(2,502)

(1,146)

5

5

15

(44)

(1,668)

(707)

(2,487)

(1,190)
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12. กาไรต่ อหุ้น
12.1 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
สาหรับงวดสามเดือน และสาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ
คานวณกาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างงวด ดังนี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด (พันบาท)
5,991
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างงวด (พันหุ ้น)
1,025,000
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.006

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561
8,832
1,025,000
0.009

12.2 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
สาหรับงวดสามเดือนและสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ
ไม่ได้แสดงกาไรต่อหุ ้นปรับลด เนื่องจากราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ น้ สามัญของบริ ษทั
13. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติให้ออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (BROCK-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
:
2 มิถุนายน 2558
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ น้ )
: เดิม
3.50
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ น้ )
: ใหม่
3.48
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุ น้ สามัญ) : เดิม
1:1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุ น้ สามัญ) : ใหม่
1:1.0052
จานวนหุน้ สามัญที่ถูกใช้สิทธิ (หุน้ )
:
251
จานวนหุน้ คงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (พันหุน้ ) :
206,100
วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
:
1 มิถุนายน 2561
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14. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษ ทั ฯ ดาเนิ นงานในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ย ว คื อ ธุ รกิ จพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ป ระเภทบ้า น
จัดสรรเพื่อจาหน่ายในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาไรและสิ นทรัพย์
ทั้งหมดที่แสดงในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล จึงเกี่ ยวกับส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
ตามที่กล่าวไว้
15. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ ตามที่ ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบุ คคลและกิ จการเหล่ านั้นซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
15.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน หมายถึ ง กิ จการและหรื อบุคคลที่มีอานาจควบคุ มหรื อถูกควบคุ ม
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งกระทาผ่านบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิจการ
ที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันยังรวมความถึ งบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกิ จการไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หาร
สาคัญที่ เป็ นกรรมการหรื อพนักงานของกิ จการ รวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่ าว ซึ่ งมีอานาจชักจูงหรื ออาจถู กชักจูงให้ปฏิ บตั ิ ตามบุ คคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลข้างต้น
ในการพิ จารณาความสั มพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันแต่ ละรายการ
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวชินประพินพร ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 21.01 (2560 :
ร้อยละ 21.01) ครอบครัวศิลปรัตน์ ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 20.50 (2560 : ร้อยละ 20.54) และครอบครัว
ชลคดีดารงกุล ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 16.90 (2560 : ร้อยละ 14.16) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้า
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่ครอบครัวชินประพินพร ครอบครัวศิลปรัตน์ และครอบครัวชลคดี ดารงกุล
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ หลักหรื อเป็ นกรรมการ ถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั และบุคคล
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อ้อมน้อย หัตถศาสตร์ จากัด
บริ ษทั โพธิ์ วัชร จากัด
บริ ษทั ร็ อคการ์เด้นท์ กรุ๊ ป จากัด
นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บางท่านร่ วมกัน
กรรมการบริ ษทั
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ชื่อบริ ษทั และบุคคล
นางเนาวนารถ จามรมาน
นางเนาวรุ จิ เบร็ นแนน
นางเนาวนิ จ ศิลปรัตน์

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้

15.2 รายการค้าระหว่างกัน

นโยบายการ
กาหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 1.95 ต่อปี
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่ารับรอง
ราคาทุนบวกกาไร
รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามสัญญา

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
พันบาท
พันบาท

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
พันบาท
พันบาท

934
351
-

1,040
593
280

2,911
1,057
320

3,210
1,776
867

120

-

360

-

15.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

เงินลงทุนชัว่ คราว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
เงินมัดจาค่าที่ดิน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย

ณ วันที่
30 กันยายน 2561
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
พันบาท

220,000
(30,000)
190,000

210,000
45,000
(35,000)
220,000

150

150

-

40
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

6,628
6,628

6,628
6,628

ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 มีมติให้บริ ษทั ฯ
นาเงินไปลงทุนระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นการลงทุนระยะสั้น
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี เท่ากันทั้งสองงวด
ประมาณการดอกเบี้ ยค้า งจ่ า ย บริ ษ ัท ฯ ได้ป ระมาณการจากสั ญ ญาเงิ น กู้ ยื ม จากผู้ถื อ หุ ้ น
ตามหมายเหตุ 6
15.4 ภาระผูกพันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯ ได้ทาสั ญญาเช่ าอาคาร
สานักงานและบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยสัญญากาหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งสามารถ
ต่ออายุได้ บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายชาระค่าเช่ าและบริ การเป็ นจานวน 0.11 ล้านบาทต่อเดื อน
เท่ากันทั้งสองงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯ ได้ทาสั ญญาเช่ าอาคาร
สานักงานชัว่ คราวกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน โดยสัญญากาหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งสามารถต่ออายุได้
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายชาระค่าเช่าเป็ นจานวน 0.04 ล้านบาทต่อเดือน เท่ากันทั้งสองงวด
15.5 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
- โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
พันบาท
พันบาท
1,059
1,047
22
17
1,098

22
16
1,085

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
พันบาท
พันบาท
3,357
3,231
66
51
3,474

65
49
3,345
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16. รายการทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย

ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นเงินเชื่อ
โอนที่ดินรอการพัฒนาเข้าต้นทุนพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561
พันบาท
61
-

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560
พันบาท
90,625

17. ภาระผูกพัน
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ฯ ยังมีภาระผูกพัน ดังนี้
17.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในด้านการพัฒนา
โครงการและก่ อ สร้ า งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ ป็ นจ านวนประมาณ 14.05 ล้า นบาท และจ านวน
ประมาณ 23.01 ล้านบาท ตามลาดับ
17.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดย
ธนาคารเพื่อค้ าประกันการจ่ายชาระค่าไฟฟ้ าและการจัดสรรที่ดินเป็ นจานวนทั้งสิ้ น จานวนเงิน
36.08 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด
17.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี ที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้จานวน 5.00 ล้านบาท โดยมีที่ดินรอการพัฒนา เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันและกรรมการ
ของบริ ษทั ร่ วมค้ าประกัน
17.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาจ้างรักษาความ
ปลอดภัยกับบริ ษทั หลายแห่ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาอัตรา 0.11
ล้านบาทต่อเดือน เท่ากันทั้งสองงวด
17.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาว่าจ้างออกแบบ
งานสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมในโครงการ New Rock Gardens Housing Prototype กับ
บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญา จานวนเงิน 0.90 ล้านบาทเท่ากัน
ทั้งสองงวด
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17.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่ าพื้นที่ติดตั้งป้ ายโฆษณากับบุคคลรายหนึ่ ง
โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญา จานวนเงิน 0.06 ล้านบาท
17.7 ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯ ได้ท าสั ญญาจ้างออกแบบ
สถาปั ตยกรรมและสัญญาจ้างออกแบบตกแต่งภายในบ้านตัวอย่างกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยมี
ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญา จานวนเงิน 0.72 ล้านบาท และจานวนเงิน 1.08 ล้านบาท
ตามลาดับ
17.8 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาจ้างบริ หารการขาย
กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 4 – 4.5 ของราคา
ขายที่ตกลงกันตามสัญญา เท่ากันทั้งสองงวด
17.9 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการ
จัดสรรที่ดิน โครงการแอสตัน วิลล์กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง มี มูลค่าตามสัญญาจานวนเงิ น 72.00
ล้านบาท โดยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญา 68.00 ล้านบาท
18. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทรายการบางรายการในข้อมูลทางการเงิ นของงวดก่ อนที่ แสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลต่อ
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ได้รายงานไว้แล้วโดยสรุ ปได้ดงั นี้
ตามที่รายงานไว้เดิม
พันบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย

1,258
4,472
ตามที่รายงานไว้เดิม
พันบาท

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย

3,822
11,443

จัดประเภทใหม่
พันบาท

(129)
(129)
จัดประเภทใหม่
พันบาท

(326)
(326)

ตามที่รายงานใหม่
พันบาท

1,129
4,343
ตามที่รายงานใหม่
พันบาท

3,496
11,117
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19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมู ล ทางการเงิ นระหว่า งกาลนี้ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ออกโดยกรรมการผูม้ ี อานาจของบริ ษ ทั ฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
_________________________________

