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รายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) 

 

            ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดลุรวมของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และงบดลุเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 

งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม และงบกระแสเงินสดรวม งบกําไร    

ขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับงวด

สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ  

ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี  ้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานต่อ           

งบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินของบริษัท            

โรจนะอินดัสเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากัด บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี  ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และ     

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศและรวมอยูใ่นงบการเงิน

รวมสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 งบการเงินของบริษัทย่อยดงักล่าว มียอดรวม

สินทรัพย์  คิดเป็นร้อยละ 10.25 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 งบการเงินของ

บริษัทดงักล่าวสอบทานโดยผู้สอบบญัชีอ่ืนของบริษัทย่อย โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการสอบทานของ       

ผู้สอบบญัชีอ่ืนลงวนัท่ี 10 และ 14 เมษายน พ.ศ. 2551 และความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

จํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยดงักล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือตามรายงานของ

ผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซึ่งกําหนดให้

ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตัิงานสอบทานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดง

ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การสอบทานนีมี้ขอบเขตจํากดั โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

สอบถามบคุลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงิน  จึงให้ความเช่ือมัน่น้อยกว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ        

งบการเงินท่ีสอบทานได้ 
 

 

 



 

ข้าพเจ้าไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน 
 

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) และงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2550 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงาน

ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 งบดลุรวมและงบดลุเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2550 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทท่ีข้าพเจ้า

ได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดงักล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวันท่ี     

ในรายงานนัน้ 
 

 
 
 
 
                  
          นางสาวปราณีย์  ผลงาม 
            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 

                   บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
งบการเงนิระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิ 

 

โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

  สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 
 



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

              สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ

    เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 267,809,809        662,307,835          25,778,345          161,376,925          

    เงนิลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 45,877,693          658,517,371          - -

    ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิรับ 4 2,095,840,827      2,441,753,288       974,397,596        986,218,021          

    อะไหล่ 142,934,567        136,850,056          - -

    ต้นทนุการพฒันาท่ีดิน 5 2,439,499,540      2,498,994,024       1,386,683,430      1,443,414,134       

    สินค้าคงเหลือ 4,800,419            377,232                 - -

    เงนิให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 11.3 - - 207,900,000        30,000,000            

    เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 6 981,151,756        - - -

    เงนิจ่ายล่วงหน้าสําหรับซือ้ท่ีดินและอาคาร 50,348,103          63,931,197            30,600,000          58,119,500            

    สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 294,804,880        257,832,132          65,171,027          64,555,240            

    รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 6,323,067,594      6,720,563,135       2,690,530,398      2,743,683,820       

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    เงนิฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 904,472               904,472                 100,000               100,000                 

    ท่ีดินรอการพฒันา 2,228,720,647      2,154,307,955       1,925,359,877      1,851,022,185       

    เงนิลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีส่วนได้เสีย 11.1 1,717,905,512      1,657,816,670       - -

    เงนิลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีราคาทนุ 11.2 - - 3,376,831,942      2,741,731,942       

    ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,312,396,819      8,927,487,906       644,497,004        631,446,045          

    สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 199,790,830        199,816,110          - -

    สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 16.2 54,900,256          56,870,066            55,444,484          55,668,443            

    รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 13,514,618,536    12,997,203,179     6,002,233,307      5,279,968,615       

รวมสนิทรัพย์ 19,837,686,130   19,717,766,314    8,692,763,705     8,023,652,435      

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนิระหว่างกาลนี ้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

              หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้นิหมุนเวียน หมายเหตุ

     เงนิเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงนิ 630,475               133,153                 - -

     เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิจ่าย 278,855,566        474,412,056          51,766,749          40,584,128

     เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ 98,794,357          526,739,679          18,505,146          10,747,840            

     เงนิกู้ ยืมระยะสัน้ 2,234,000,000      1,934,000,000       1,800,000,000      1,500,000,000

     เงนิกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 11.4 628,000,000        561,000,000          - -

     เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 11.5 59,341,334          57,754,618            41,758,367          37,111,094

     เงนิกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 7 1,361,420,877      1,846,400,309       656,212,500        785,000,000

     เงนิประกนัผลงานค้างจ่าย 116,286,301        127,155,428          171,651               141,637

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 119,122,892        165,197,782          64,428,185          85,064,599

     ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ 4 625,097,948        881,717,821          - 269,640,000          

     เงนิรับล่วงหน้าจากลกูค้า 17,019,836          39,553,495            16,773,225          8,054,050

     หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 139,216,303        142,401,498          10,257,716          24,449,253

     รวมหนีส้ินหมนุเวียน 5,677,785,889      6,756,465,839       2,659,873,539      2,760,792,601       

หนีส้นิไม่หมุนเวียน

     เงนิกู้ ยืมระยะยาว 7 7,575,899,218      6,934,150,259       2,299,921,120      1,902,421,120

     หนีส้ินอ่ืน - เงนิมดัจํารับ 34,145,487          32,164,621            33,479,287          31,738,421

    รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 7,610,044,705      6,966,314,880       2,333,400,407      1,934,159,541       

รวมหนีส้นิ 13,287,830,594   13,722,780,719    4,993,273,946     4,694,952,142      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนิระหว่างกาลนี ้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ง บ ดุ ล  (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

              หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

    ทุนเรือนหุ้น 8

        ทนุจดทะเบียน

             หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 900,000,000        900,000,000          900,000,000        900,000,000          

        ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

             หุ้นสามญั 832,596,166 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 832,596,166        832,596,166

             หุ้นสามญั 763,594,644 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 763,594,644 763,594,644

        ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 8 1,079,783,638 944,057,655 1,079,783,638      944,057,655

        ส่วนเกินจากการเปล่ียนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม 191,948,540 187,379,359 - -

        กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงค่างบการเงนิของบริษัทยอ่ย (44,478,040)         (8,346,936)            - -

        กําไรสะสม

             จดัสรรแล้ว

                   สํารองตามกฎหมาย 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

             ยงัไม่ได้จดัสรร 2,790,787,800 2,518,671,307 1,697,109,955 1,531,047,994

                   รวม 4,940,638,104      4,495,356,029       3,699,489,759      3,328,700,293       

    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,609,217,432      1,499,629,566       - -

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,549,855,536     5,994,985,595      3,699,489,759     3,328,700,293      

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,837,686,130   19,717,766,314    8,692,763,705     8,023,652,435      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนิระหว่างกาลนี ้

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้

    รายได้จากการขายท่ีดิน 405,501,800   515,646,367   ######### 568,202,829 

    รายได้จากการขายอาคารชดุ 46,498,829     255,683,603   - -                

    รายได้จากการขายไฟฟ้า 999,673,084   940,259,965   - -                

    รายได้คา่บริการ 96,095,442     77,648,396     97,990,800  81,899,470   

    รายได้คา่เชา่ 16,244,608     15,134,023     16,661,119  15,650,396   

    กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 11.2 6,528,000       - 28,050,000  -

    สว่นแบง่ผลกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 15,576,776     - - -

    รายได้เงินปันผล - - 7,500,000    -

    รายได้อ่ืน : ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ - 427,992          - -

    กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 6,053,888       6,394,973       - -

    รายได้อ่ืน 5,522,208       3,215,414       4,889,047    590,986        

    รวมรายได้ ########### ########### ######### 666,343,681 

ค่าใช้จ่าย

    ต้นทนุขายท่ีดิน 218,602,224   231,387,555   ######### 251,964,722 

    ต้นทนุขายอาคารชดุ 16,933,512     182,899,163   - -                

    ต้นทนุขายไฟฟ้า 789,187,558   752,326,135   - -                

    ต้นทนุคา่บริการ 51,768,580     36,554,897     91,025,928  70,708,866   

    ต้นทนุคา่เชา่ 10,562,982     9,921,471       10,562,982  9,921,471     

    กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดิน 5,312,619       - 5,312,619    -

    กลบัรายการภาษีธรุกิจเฉพาะ 9 (48,118,477)    - (21,313,922) -

    สว่นแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย - 9,388,822       - -

    คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 103,444,707   95,319,019     39,985,102  51,807,258   

    คา่ตอบแทนกรรมการ 1,640,984       1,528,341       1,640,984    1,528,341     

    รวมคา่ใช้จา่ย ########### ########### ######### 385,930,658 

กําไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ 448,359,946   495,085,330   ######### 280,413,023 

ดอกเบีย้จา่ย 120,651,460   127,388,615   54,072,992  56,074,532   

ภาษีเงินได้ 10 59,636,977     18,503,321     - -

กําไรก่อนหกัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 268,071,509   349,193,394   ######### 224,338,491 

กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 68,174,401     55,319,707     - -

กาํไรสุทธิ 199,897,108   293,873,687   ######### 224,338,491 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.25                0.43                0.21             0.33              

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีใช้คํานวณ (หุ้น) 785,061,784   677,079,831   ######### 677,079,831 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.24                0.35                0.20             0.27              

จํานวนหุ้นสามญัปรับลด (หุ้น) 839,538,264   844,760,108   ######### 844,760,108 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินมูลค่า กําไร(ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

หุ้นสามัญ เปล่ียนสัดส่วน จากการแปลงค่า จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนน้อย

การถือหุ้น งบการเงนิของ สํารอง

หมายเหตุ ในบริษัทร่วม บริษัทย่อย ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 676,643,673   773,001,062      - (1,973,533)           90,000,000    2,306,553,682   1,456,348,011     5,300,572,895   

หุ้นสามญั 8 1,266,266       - - - - - 1,266,266          

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 8 - 2,514,797          - - - - - 2,514,797          

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อย - - - (2,180,980)           - - - (2,180,980)         

กําไรสทุธิ - - - - - 293,873,687      55,319,707          349,193,394      

ยอดคงเหลือปลายงวด วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 677,909,939  775,515,859     - (4,154,513)         90,000,000   2,600,427,369   1,511,667,718    5,651,366,372   

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 763,594,644   944,057,655      187,379,359    (8,346,936)           90,000,000    2,518,671,307   1,499,629,566     5,994,985,595   

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 12 - - - - - 72,219,385        - 72,219,385        

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแล้ว 763,594,644   944,057,655      187,379,359    (8,346,936)           90,000,000    2,590,890,692   1,499,629,566     6,067,204,980   

สว่นเกินจากการเปล่ียนสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วม - - 4,569,181        - - - - 4,569,181          

หุ้นสามญั 8 69,001,522     - - - - - 41,413,465          110,414,987      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 8 - 135,725,983      - - - - - 135,725,983      

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อย - - - (36,131,104)         - - - (36,131,104)       

กําไรสทุธิ - - - - - 199,897,108      68,174,401          268,071,509      

ยอดคงเหลือปลายงวด วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 832,596,166  1,079,783,638   191,948,540    (44,478,040)       90,000,000   2,790,787,800   1,609,217,432    6,549,855,536   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก

และเรียกชาํระแล้ว

งบการเงนิรวม

กําไรสะสมส่วนเกินจากการ



(หน่วย : บาท)

ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และเรียกชาํระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

สาํรอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 676,643,673          773,001,062       90,000,000    2,306,553,682    3,846,198,417    

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 12 - - - (573,398,168) (573,398,168)      

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแล้ว 676,643,673          773,001,062       90,000,000    1,733,155,514    3,272,800,249    

หุ้นสามญั 8 1,266,266             - - - 1,266,266           

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั - 2,514,797           - - 2,514,797           

กําไรสทุธิ - - - 224,338,491       224,338,491       

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 677,909,939        775,515,859      90,000,000    1,957,494,005    3,500,919,803    

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 763,594,644          944,057,655       90,000,000    1,531,047,994    3,328,700,293    

หุ้นสามญั 8 69,001,522            - - - 69,001,522         

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั - 135,725,983       - - 135,725,983       

กําไรสทุธิ - - - 166,061,961       166,061,961       

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 832,596,166        1,079,783,638    90,000,000    1,697,109,955    3,699,489,759    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

กาํไรสะสมทุนเรือนหุ้นที่ออก

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : บาท)

2551 2550 2551 2550

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

    กําไรสทุธิ 199,897,108   293,873,687   166,061,961   224,338,491  

    รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสด

        จากกิจกรรมดําเนินงาน

             คา่เสื่อมราคา 93,146,905     87,868,439     10,301,835     9,274,132      

             ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1,612              4,510,336       1,612              4,510,336      

             ตดัจําหน่ายคา่ความนิยมติดลบ - (427,992)         - -

             ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,504,050       2,504,051       - -

             สว่นแบง่กําไรในบริษัทยอ่ยท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 68,174,401     55,319,707     - -

             ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (5,120,792)      (3,089,662)      - -

             กําไรจากการขายท่ีดิน (186,899,576)  (284,258,812)  (192,257,680)  (316,238,107) 

             กําไรจากการขายอาคารชดุ (29,565,317)    (72,784,440)    - -

             กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (48,118,477)    - (21,313,922)    -

             กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (6,528,000)      - (28,050,000)    -

             สว่นแบง่ผล(กําไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (15,576,776)    9,388,822       - -

             รายได้เงินปันผล - - (7,500,000)      

    กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 71,915,138     92,904,136     (72,756,194)    (78,115,148)   

      สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง

           เงินลงทนุระยะสัน้ท่ีถือเป็นหลกัประกนั 67,601,384     177,919,956   - -

           ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 797,913,090   191,595,458   431,639,780   226,615,529  

           อะไหล่ (6,084,511)      (4,602,007)      - -

           ต้นทนุการพฒันาท่ีดิน (176,041,252)  (221,238,208)  (170,426,511)  (78,044,093)   

           สินค้าคงเหลือ (4,423,187)      80,447            - -

           เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สิทธิในการใช้ท่ีดิน (981,151,756)  - - -

           เงินจา่ยลว่งหน้าสําหรับซือ้ท่ีดินและอาคาร 13,583,094     (13,941,101)    27,519,500     (30,283,000)   

           สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (29,472,748)    (10,064,586)    6,884,213       12,777,810    

           ท่ีดินรอการพฒันา (74,412,692)    (535,000)         (74,742,152)    (535,000)        

           สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1,969,810       (122,007)         223,959          (105,957)        

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี ้



(หน่วย : บาท)

2551 2550 2551 2550

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

      หนีส้ินจากการดําเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง

          เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจา่ย (195,556,490)  (60,831,643)    11,182,621     4,083,393      

          เจ้าหนีค้า่ก่อสร้าง - (108,779,679)  -                  -                 

          เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,586,716       10,388,604     4,647,273       7,930,243      

          เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน (5,672,834)      (55,102,537)    30,014            (6,803,080)     

          คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 2,043,587       20,856,217     (10,070,332)    10,946,328    

          คา่งวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ (256,619,873)  (1,378,663)      (269,640,000)  -

          เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (22,533,659)    40,000            8,719,175       -

          หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (3,184,108)      (9,622,066)      (14,191,537)    2,488,074      

          หนีส้ินอ่ืน-เงินมดัจํารับ 1,980,866       (793,921)         1,740,866       (838,921)        

          ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินในบริษัทยอ่ย (39,023,462)    (2,116,307)      - -

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (835,582,887)  4,657,093      (119,239,325)  70,116,178    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

    เงินสดรับเพ่ือลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงิน 545,000,000   112,000,000   - -

    เงินสดจา่ยลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลอ่ืน - (10,975,160)    - -

    เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ - - (177,900,000)  -

    เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) 67,000,000     - - -

    เงินฝากท่ีธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนัลดลง - 2,195,133       - -

    เงินสดรับจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - 22,544,207     - 22,544,207    

    เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (878,334,787)  (596,991,184)  (4,849,260)      (10,702,843)   

    เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2,478,770)      (1,828,351)      - -

    เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุในบริษัทยอ่ย - - (652,100,000)  (18,684,000)   

    เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 45,050,000     - 45,050,000     -

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (223,763,557)  (473,055,355)  (789,799,260)  (6,842,636)    

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : บาท)

2551 2550 2551 2550

497,322          5,504,392       - -

300,000,000   32,000,000     300,000,000   62,000,000    

988,500,000   704,440,000   500,000,000   -

    เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (831,730,473)  (310,766,985)  (231,287,500)  (142,500,000) 

204,727,505   3,781,063       204,727,505   3,781,063      

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 661,994,354  434,958,470  773,440,005  (76,718,937)   

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงนิสดและ

    รายการเทียบเท่าเงนิสด 2,854,064      (64,673)         - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (394,498,026)  (33,504,465)   (135,598,580)  (13,445,395)   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 662,307,835   126,624,041   161,376,925   91,113,456    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 267,809,809  93,119,576    25,778,345    77,668,061    

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

     เงินสดจา่ยในระหว่างปี

         ดอกเบีย้จา่ย 143,467,254   138,138,897   58,577,331     57,351,122    

         ภาษีเงินได้ 44,532,006          15,054,645 2,230,924              1,404,864

    เงินสดรับคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

    เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้

    เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ิมขึน้

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550
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บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

 1. การดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
    1.1 การดาํเนินงานของบริษัท 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์             

แห่งประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวน์เวอร์ ชัน้ 11 ซอยอโศก           

ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพฒันาสวนอตุสาหกรรม 

ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและระยอง  
1.2 การดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์  จํากัด  เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมี

สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 11 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายนํา้ใช้ในการอปุโภค 

สําหรับธุรกิจเพ่ือการอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม และบริการบําบดันํา้เสีย 

บริษัท  โรจนะเพาเวอร์  จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู ่    

เลขท่ี 32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวน์เวอร์ ชัน้ 11 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า            

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่

เลขท่ี 148 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า  

บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนเวสต์ชิงเยว่ ฉางโจว เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจ

ตวัแทนขายท่ีดนิ  

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่

เลขท่ี 193/52 อาคารเลครัชดา ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

ประกอบธุรกิจผลติสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช่  

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนเวสต์ชิงเยว่ ฉางโจว เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนเวสต์ชิงเยว่ ฉางโจว เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารเพ่ือขายและให้เช่า 
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1.3 ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับพนักงาน 
ข้อมูลเก่ียวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2551 และ 2550 ประกอบด้วย 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2551 2550  2551 2550
      

รายจ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  (หน่วย : ล้านบาท) 30.99 22.13  12.09 9.48 
 

 

 2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 

ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย รายการ

ยอ่ในงบการเงินได้จดัทําขึน้ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2544 

เร่ือง กําหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เร่ือง การจัดทําและส่งงบการเงินและรายงาน

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 และ ฉบบัท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2551 โดยปรับปรุงรูปแบบรายการในงบการเงิน ซึง่ไม่มีสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัท อย่างไร 

ก็ตามบริษัทได้แสดงรายการในงบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจําปี 

2.2 ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 ไม่เป็นข้อบ่ง

ชีใ้ห้เห็นการคาดการณ์ผลการดําเนินงานเตม็ปี 

2.3 งบการเงินระหวา่งกาลรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงิน ของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบกิจการในประเทศไทยและในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ประเภทธุรกจิ อัตราการถือหุ้นโดยบริษัท (%) 
  2551 2550 
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั จําหน่ายนํา้ใช้ในนิคมอตุสาหกรรม   

บําบดันํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม 

90 100 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า  41  41 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทการ   

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

100 100 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากดั ตวัแทนขายท่ีดิน 100 100 

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั ผลิตสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุา

ขาวและสรุาแช่ 

100 100 
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 ประเภทธุรกจิ อัตราการถือหุ้นโดยบริษัท (%) 
  2551 2550 
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)    

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท          

ก่อสร้างเพ่ือขายและให้เช่า 

100 - 

บริษัทย่อยทางอ้อม    

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการ        

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

100 100 

 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลรวม เป็นการรวมรายการบญัชีของบริษัทกบับริษัทย่อย โดยได้ตดัรายการค้า

และยอดคงเหลือระหว่างกัน ตลอดจนกําไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินระหว่าง

กาลนีแ้ล้ว นโยบายการบญัชีสําหรับบริษัทย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใช้นโยบายการบญัชีเช่นเดียวกบั

บริษัทใหญ่ในการจดัทํางบการเงินรวม ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยได้แสดงเป็นรายการ

แยกตา่งหากในงบดลุรวมและงบกําไรขาดทนุรวม 

2.5 ข้อมลูบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปีท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทั่วไป มิได้นํามาแสดงไว้ ณ ท่ีนี  ้เน่ืองจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในงบ

การเงินระหว่างกาล ดงันัน้งบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวข้างต้น จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงิน

และหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึง่ได้มีการตรวจสอบ

แล้ว 
 

 3. สรุปนโยบายบัญชีที่สาํคัญ 
บริษัท ได้ใช้นโยบายบญัชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน

สําหรับปี พ.ศ. 2550 ยกเว้นดงันี ้

- คา่ความนิยมท่ีเกิดจากสว่นของมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุท่ีกลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ในสินทรัพย์

สทุธิได้มาสงูกว่าราคาทนุ ณ วนัท่ีซือ้กิจการ ค่าความนิยมติดลบท่ีไม่สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของ  

สนิทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงินท่ีกําหนดได้ รับรู้เป็นรายได้ทนัที (ดหูมายเหต ุ12) 
- คา่ความนิยมท่ีเกิดจากสว่นของมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุท่ีกลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ในสินทรัพย์

สทุธิได้มาต่ํากว่าราคาทุน ณ วนัซือ้กิจการ ค่าความนิยมให้หยุดตดัจําหน่ายและประเมินการ

ด้อยคา่ 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

ลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์        

      ลกูหนีท่ี้ถงึกําหนดชําระ 342,550,798  252,135,995  350,334,572  259,038,947 

มลูคา่งานท่ีเสร็จยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 1,167,189,923  1,617,242,936  574,654,546  665,958,791 

ลกูหนีค้า่บริการและคา่เช่า 44,861,394  42,034,260  48,165,796  47,457,783 

ลกูหนีค้า่นํา้ 6,722,490  5,141,279  -  - 

ลกูหนีค้า่บริการไฟฟ้า 531,043,934  506,545,973  -  - 

ตัว๋เงินรับ 3,472,288  18,652,845  1,242,682  13,762,500 

รวม 2,095,840,827  2,441,753,288  974,397,596  986,218,021 
       

ลกูหนีก้ารค้าจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์และลกูหนีค้า่บริการ ยกเว้นมลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไมไ่ด้

เรียกเก็บของลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ แยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระได้ดงันี ้
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

        

ไมเ่กิน 3 เดือน 662  621  144  129 

มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 86  1  83  1 

มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 137  155  137  155 

มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 40  29  34  21 

              รวม 925  806  398  306 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของลูกหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ไว้  

เน่ืองจากบริษัทยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่ลกูค้าและเป็นลกูหนีค้่างวดท่ีถึงกําหนดชําระแต่ยงัไม่

รับรู้รายได้ 
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ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

จาํนวนเงนิตามที่ได้ทาํสัญญา        
   จะซือ้จะขายแล้ว  13,279,220,506  13,142,238,977  10,872,120,296  10,766,382,296 
        

คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว  11,943,886,073  11,306,952,304  10,218,645,858  9,985,662,258 

หกั เงินท่ีรับชําระแล้ว   (11,601,335,275)  (11,054,816,309)  (9,868,311,286)  (9,726,623,311) 

ลกูหนีค้า่งวดท่ีถึงกําหนดชําระ  342,550,798  252,135,995  350,334,572  259,038,947 
 

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเกบ็     

มลูคา่งานท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วจนถึงปัจจบุนั 12,485,978,048  12,042,477,419  10,793,300,404  10,381,981,049 

หกั คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว (11,943,886,073)  (11,306,952,304)  (10,218,645,858)  (9,985,662,258) 

 542,091,975  735,525,115  574,654,546  396,318,791 

รายการดงักลา่วประกอบด้วย        

มลูคา่ของงานท่ีเสร็จยงัไม่ได้เรียกเก็บ 1,167,189,923  1,617,242,936  574,654,546  665,958,791 

คา่งวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ (625,097,948)  (881,717,821)  -  (269,640,000) 

 542,091,975  735,525,115  574,654,546  396,318,791 

  
5. ต้นทุนการพัฒนาที่ดนิ 
   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

        

ท่ีดิน 5,339,169,824  5,214,362,193  4,333,044,131  4,193,531,131 

ต้นทนุการพฒันา 3,533,000,797  3,491,781,417  2,383,164,248  2,355,033,657 

ต้นทนุการกู้ ยืม 430,530,588  423,703,725  384,112,616  384,112,616 

 9,302,701,209  9,129,847,335  7,100,320,995  6,932,677,404 

หกั จํานวนท่ีโอนเป็นต้นทนุขายแล้วจนถึงปัจจบุนั (6,928,853,203)  (6,696,504,845)  (5,750,161,099)  (5,525,786,804) 

ต้นทนุการพฒันา – สทุธิ  2,373,848,006  2,433,342,490  1,350,159,896  1,406,890,600 

        

ท่ีดินสําเร็จรูปจดัสรรเพ่ือขาย 29,128,000  29,128,000  -  - 

โรงงานสําหรับขาย 36,523,534  36,523,534  36,523,534  36,523,534 

รวมสินค้าสําเร็จรูป  65,651,534  65,651,534  36,523,534  36,523,534 

          รวมต้นทนุการพฒันาท่ีดิน 2,439,499,540  2,498,994,024  1,386,683,430  1,443,414,134 
  



 6 

บริษัทได้จํานองท่ีดิน (รวมท่ีดินในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์) ร้อยละ 85 ของพืน้ท่ีรวม และบริษัทย่อย

ได้จดจํานองท่ีดนิ (บางสว่น)  ไว้กบัสถาบนัการเงิน  เพ่ือเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาว  
6.  เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดนิ 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในประเทศจีนในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2551 นัน้ ได้มีการ

จ่ายเงินลว่งหน้าค่าท่ีดินให้กบัรัฐบาลจีน ในมลูคา่ตามสญัญาท่ีประมลูได้จํานวนเงิน 296 ล้านหยวน โดย

มีกําหนดจ่ายงวดแรกจํานวนเงิน 150 ล้านหยวน งวดท่ีสองจํานวนเงิน 70 ล้านหยวน และงวดสดุท้าย

ชําระภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จํานวนเงิน 76 ล้านหยวน ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายชําระแล้วเป็น

จํานวนเงิน 220 ล้านหยวน เทียบเท่า 981.15 ล้านบาท ซึง่ตามเง่ือนไขในสญัญาบริษัทย่อยต้องออกแบบ

การก่อสร้างและต้องให้ทางรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีนเป็นผู้ ดําเนินการ และต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2011 ถ้าภายใน 1 ปี ยงัมิได้ดําเนินการจะต้องเสียคา่ปรับร้อยละ 20 ของสญัญา 
 
7. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ

แห่งหนึง่วงเงิน 500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 อตัราเงินฝากประจําบคุคลธรรมดา 12 เดือน

บวกด้วย 2.50 ตอ่ปี และในปีท่ี 5 เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจําบคุคลธรรมดา 12 เดือน บวกด้วย 

3 ต่อปี โดยปลอดชําระเงินต้นเป็นระยะเวลา 2 ปี และเม่ือครบกําหนดต้องชําระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมา

สรวม 24 งวด โดยงวดท่ี 1-12 งวดละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท งวดท่ี 13-16 งวดละไม่น้อยกว่า 25 ล้าน

บาท และงวดท่ี 17-24 งวดละไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท เงินกู้ ยืมดงักล่าวคํา้ประกันโดยจํานองท่ีดินใน

โครงการของบริษัท 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ทําบนัทกึข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาเงินกู้วงเงิน 400 ล้านบาท 

โดยขยายวนัถึงกําหนดชําระคืนเงินต้นงวดแรกจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 

2552 และเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้จากอตัราเงินฝากประจําบคุคลธรรมดา 12 เดือนบวกด้วย 2.50 ต่อปี 

เป็นคิดดอกเบีย้ปีท่ี 1-5 อตัราเงินฝากประจําบุคคลธรรมดา 12 เดือนบวกด้วย 2.50 ต่อปี และตัง้แต่วนัท่ี     

1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปอตัราเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกด้วยร้อยละ 3 ตอ่ปี  

  บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ได้ขอขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินต้นกบัธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ

แห่งหนึ่ง วงเงิน 200 ล้านบาท จากเดิมปลอดชําระคืนเงินต้นระยะเวลา 1 ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งตาม

เง่ือนไขเดิมบริษัทต้องชําระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2552 ซึง่อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาอนมุตัขิองธนาคารผู้ให้กู้    
 
8. ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 
   ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2551 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ROJANA-W) มาใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัจํานวน 69,001,522 หุ้น ในมลูค่าหุ้นละ 2.967 บาทโดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่บริษัทได้
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จดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้วเสร็จ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 

2551 
 
9.  กลับรายการภาษีธุรกจิเฉพาะ 
  ตามท่ีมีประกาศพระราชกฤษฎีกาลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะจากเดิมร้อยละ 3.3 เหลือร้อยละ 0.11 

โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี นัน้บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ี

ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ได้ประมาณการว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิให้ลกูค้าบางส่วนได้ภายในระยะเวลา   

ท่ีกําหนด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้บนัทึกกลบัรายการเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะติดลบและภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค้างจ่ายจํานวนเงิน 21.31 ล้านบาท และ 48.12 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทนุและงบดลุตามลําดบั 
 
10. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คํานวณจากกําไรของสว่นงานท่ีสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบคุคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุและบวกกลบัด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนญุาต

ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนหลายฉบบั ซึ่งอยู่ในระหว่างการใช้สิทธิ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคล ดงันัน้จงึไมมี่ภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทนุ  
 
11. รายการบัญชีกับบุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

11.1  เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 
               (หน่วย : บาท) 

      งบการเงนิรวม 
      ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วธีิส่วนได้เสีย 
      ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่   
    ลักษณะ  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ช่ือบริษัท  ประเภทกิจการ  ความสัมพนัธ์  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 
                 

บริษัทร่วม                 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชัน่  จํากดั

(มหาชน) 

สร้างโรงงานมาตรฐานใน

เขตอตุสาหกรรมและเขต

สวนอตุสาหกรรม เพ่ือให้

เช่าและ/หรือ เพ่ือขาย 

 ผู้ ถือหุ้น 

และกรรมการ 

ร่วมกนั 

 651.42  650.75  21.90  21.93  1,677,118,031 1,615,532,566 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็น

เนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 

บํารุงรักษาและบริการ

เก่ียวกบัการผลติของ   

โรงงานไฟฟ้า 

 ผู้ ถือหุ้น  30  30  25  25  40,787,481  42,284,104 

รวมเงนิลงทุน              1,717,905,512  1,657,816,670 
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11.2  เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีราคาทนุ 
 (หน่วย : บาท) 

      งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
      ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วิธีราคาทุน 
      ณ วันที่   ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่ 
    ลักษณะ  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ช่ือบริษัท  ประเภทกิจการ  ความสัมพันธ์  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 
                 

บริษัทย่อย                 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั  โรงงานผลิตไฟฟ้าและไอนํา้  ผู้ ถือหุ้น  1,600  1,600  41  41  709,764,465  709,764,465 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 จําหน่ายนํา้ใช้ในสวน

อตุสาหกรรม  บริการบําบดั   

นํา้เสียในสวนอตุสาหกรรม 

 ผู้ ถือหุ้น  170  170  90  100  152,999,930  169,999,930 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั 

 อสงัหาริมทรัพย์ประเภท

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขาย

และให้เชา่ 

 ผู้ ถือหุ้น  400  400  100  100  399,999,300  399,999,300 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล 

ปาร์ค(ฉางโจว) จํากดั 

 ตวัแทนขายท่ีดิน  ผู้ ถือหุ้น  3 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

 3 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

 100  100  122,599,500  122,599,500 

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี 

จํากดั 

 ผลิตสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้

บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช่ 

 ผู้ ถือหุ้น  200  200  100  100  199,999,300  199,999,300 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้     

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทการก่อสร้าง 

เพ่ือขายและให้เชา่ 

 ผู้ ถือหุ้น  25 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

 -  100  -  652,100,000  - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย              2,237,462,495  1,602,362,495 

บริษัทร่วม                 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชัน่  จํากดั

(มหาชน) 

 สร้างโรงงานมาตรฐานใน

เขตอตุสาหกรรม และเขต

สวนอตุสาหกรรม เพ่ือให้

เชา่และ/หรือเพ่ือขาย 

 ผู้ ถือหุ้น 

และกรรมการ 

ร่วมกนั 

 651.42  650.75  21.90  21.93  1,115,298,447  1,115,298,447 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็น

เนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 

 บํารุงรักษาและบริการ

เก่ียวกบัการผลิตของ

โรงงานไฟฟ้า 

 ผู้ ถือหุ้น  30  30  25  25  24,071,000  24,071,000 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม              1,139,369,447  1,139,369,447 

รวมเงนิลงทุน              3,376,831,942  2,741,731,942 
 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศจีนเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยประกอบธุรกิจก่อสร้าง

อาคารเพ่ือขายและให้เช่าในประเทศจีน ในสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 25 

ล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทได้จ่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยดงักลา่วแล้ว 20 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ีดําเนินธุรกิจ

จําหน่ายนํา้ให้กบับริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งในสดัส่วนร้อยละ 10 ในราคาหุ้นละ 22.50 บาท เป็น

จํานวนเงิน 45.05 ล้านบาท โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจํานวนเงิน 6.53 ล้านบาท และ 28.05 ล้านบาทตามลําดบั  โดยบริษัทต่างประเทศดงักล่าว

เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่  
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11.3  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากดั (บริษัทย่อยทางตรง) ได้ให้บริษัท อาร์พีดี 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ท่ีดําเนินงานในประเทศจีนกู้ ยืมเงิน

จํานวน 20.26 ล้านหยวน เทียบเท่า 92.91 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.02 ต่อปี ครบกําหนด

ชําระคืนภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ท่ีดําเนินงานใน

ประเทศจีน ได้ให้บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อยทางตรง) กู้ ยืมเงิน

จํานวน 78 ล้านหยวน เทียบเท่า 352.57 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.57 ต่อปี ครบกําหนด

ชําระคืนภายในวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2552 
 

บริษัทได้ให้บริษัทย่อย 2 แห่งกู้ ยืมเงินโดยคิดดอกเบีย้ในปี พ.ศ. 2551 ตามอตัราต้นทุนทาง

การเงินของบริษัท ดงันี ้
 

 

  (หน่วย : บาท)

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2550 

 เพิ่มขึน้  ลดลง 
 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2551 

บริษัทย่อย         

    บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  30,000,000  185,900,000  (30,000,000)  185,900,000 

    บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั  -  22,000,000  -  22,000,000 
 

 

11.4  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

  บริษัทย่อยสองแห่งได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากกรรมการเพ่ือซือ้ธุรกิจของบริษัทแห่งหนึ่งท่ี

ดําเนินงานในต่างประเทศ และเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัทย่อย โดยไม่มีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

ดงันี ้
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2550 

 เพิ่มขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2551 

 นโยบายการคิด 
ต้นทุนเงนิกู้ยืม 
ระหว่างกัน 

กรรมการ           

    คณุดิเรก  วินิชบุตร  561,000,000  67,000,000  -  628,000,000  ร้อยละ 4 ตอ่ปี 
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11.5  รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึน้จากรายการกับบริษัท             

ท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทเหล่านีเ้ก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกนัรายการบญัชีและ

ยอดคงเหลือกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัสําคญั ดงันี ้
 

(หน่วย : บาท) 
ยอดค้างชําระ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

บริษัทย่อย        
     บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด        

          ลกูหนีก้ารค้า -  -  15,782,402  15,617,968 

          หนีส้นิอ่ืน-เงินมดัจํารับ -  -  184,800  184,800 
     บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเมนท์ จาํกัด        

        เจ้าหนีก้ารค้า -  -  15,324,660  17,312,685 

          หนีส้นิอ่ืน – เงินมดัจํารับ 105,000  105,000  -  - 
     บริษัท โรจนะ ดซิทีลเลอร่ี จาํกัด        

          ลกูหนีก้ารค้า -  -  2,000  2,000 

          หนีส้นิอ่ืน-เงินมดัจํารับ -  -  4,000  4,000 
บริษัทร่วม        
     บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)        

          ลกูหนีก้ารค้า 187,792,603  187,696,958  187,792,603  187,696,958 

          เงินประกนัการใช้นํา้ 195,000  -  -  - 
     บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด          

          ค่าบริการค้างจา่ย 15,707,967  30,143,525  -  - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
     บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด        

  (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)        

          ค่านายหน้าค้างจ่าย 41,758,367  37,111,094  41,758,367  37,111,094 

          ค่าบริการค้างจา่ย 1,875,000  1,500,000  -  - 
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   (หน่วย : บาท) 

รายได้และค่าใช้จ่าย สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ 2550     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550
บริษัทย่อย            
  บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด            
         รายได้ค่าบริการ -  -  11,382,236  8,300,145     

         รายได้ค่าเช่า -  -  416,510  414,000     

         รายได้อ่ืน -  -  150,000  150,000  50,000 
บาท/เดือน 

 50,000

บาท/เดือน 
  บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด            
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  -  52,556,462  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงใน

ปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้จากการบริการ 1,604,131  -  294,400  157,632     

         ต้นทนุคา่นํา้ -  -  47,532,420  40,976,715  13  บาท / 
ลกูบาศก์เมตร 

 13  บาท /

ลกูบาศก์เมตร 
  บริษัท โรจนะ ดซิทลีเลอร่ี จาํกัด            
         รายได้ค่าบริการ -  -  -  -     

         รายได้ค่าเช่า -  -  6,000  102,372     

บริษัทร่วม          
  บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)         
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  146,742,700   146,742,700  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงใน

ปริมาณท่ีกําหนด 
  บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด           
         ค่าบริหารจดัการ 20,771,000  19,992,437  -  -     

         ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 12,733,476  13,821,888  -  -     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            
  บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด            
   (ลกัษณะความสมัพนัธ์ผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)           

         ค่านายหน้า 4,647,273  7,930,243  4,647,273  7,930,243  4%  4% 

         ค่าบริการ 7,375,000  375,000  -  -     
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            
  บริษัท โรจนะ ดสิทริบวิช่ัน เซ็นเตอร์ จาํกัด            

   (ลกัษณะความสมัพนัธ์มีกรรมการร่วมกนั)            

         รายได้ค่าบริการ 132,437  138,151  132,437  138,151     
 

รายได้คา่บริการเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บด้วยราคาตามท่ีตกลงกนั ซึง่สงูกวา่ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 
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12. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมกิจการ ได้กําหนดให้กิจการวดัมลูค่า    

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจหลงัจากรับรู้คา่ความนิยมเร่ิมแรกด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม 

และหากส่วนได้เสียในมลูค่ายตุิธรรมสทุธิสงูกว่าราคาทุนท่ีซือ้ ส่วนเกินดงักล่าวให้รับรู้ในงบกําไรขาดทุน

ทันที การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกับค่าความนิยมดงักล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้อง

ปรับปรุงกําไรสะสมยกมาของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เพิ่มขึน้ 72.22 ล้านบาท ส่งผลให้    

เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสียเพิ่มขึน้ 47.44 ล้านบาท และท่ีดินอาคาร อปุกรณ์-สทุธิ เพิ่มขึน้ 24.78 

ล้านบาทในงบการเงินรวม 

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ท่ีประชุมมี

มติให้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึง่แสดงในงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทจากเดิมบนัทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียมาเป็น

บนัทึกตามวิธีราคาทุนก่อนตัดบัญชีค่าความนิยมและไม่ตดัจําหน่ายค่าความนิยม เพ่ือให้เป็นไปตาม

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 26/2549 และฉบบัท่ี 32/2549 เก่ียวกับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 

เร่ือง “งบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย” และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 45    

เร่ือง “การบญัชีสําหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วม” ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายดงักลา่วมีผลทําให้

กําไรสะสมต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เพิ่มขึน้ 573.40 ล้านบาท  

 
13. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 

และ 2550 ประกอบด้วย    
 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้ โรงผลิตสุรากล่ัน รวม 
          

รายได้ 554,550,864  999,673,084  9,789,815  -  1,564,013,763 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงาน 260,091,465  210,485,526  6,381,916  -  476,958,907 

รายได้อ่ืน         5,522,208 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น         6,053,888 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย         15,576,776 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย         6,528,000 

กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดนิ         (5,312,619) 

กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ         48,118,477 

ต้นทนุท่ีไมส่ามารถปันสว่นได้         (285,374,128) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย         (68,174,401) 

กําไรสทุธิ         199,897,108 
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สนิทรัพย์ดําเนินงาน (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) 10,068,812,457  8,461,295,386  810,291,174  497,287,113  19,837,686,130 
 

 
 
 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้ โรงผลิตสุรากล่ัน รวม 
          

รายได้ 859,905,686  940,259,965  4,206,703  -  1,804,372,354 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงาน 400,599,887  187,933,830  2,749,416  -  591,283,133 

รายได้อ่ืน         3,215,414 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น         6,394,973 

รายได้อ่ืน : ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ         427,992 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         (9,388,822) 

ต้นทนุท่ีไมส่ามารถปันสว่นได้         (242,739,296) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย         (55,319,707) 

กําไรสทุธิ         293,873,687 
          

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550) 9,678,496,693  8,792,743,578  802,057,111  444,468,932  19,717,766,314 

 
14. กาํไรต่อหุ้น 

  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญั   

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีออกระหวา่งงวด ดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 
        

กําไรสทุธิ (บาท) 199,897,108  293,873,687  166,061,961  224,338,491 

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 785,061,784  677,079,831  785,061,784  677,079,831 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.25  0.43  0.21  0.33 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด        

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 839,538,264  844,760,108  839,538,264  844,760,108 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.24  0.35  0.20  0.27 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 67,393,584 หน่วย ซึง่มี

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเท่ากบั 2.967 บาท ในอตัราสว่น 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั ใน

การคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยสมมติว่ามีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธินัน้ มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยท่ีใช้ในการคํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เท่ากบั 15.48 บาท  
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15. หนังสือคํา้ประกัน 

15.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศออก

หนงัสือคํา้ประกันต่อการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพ่ือคํา้ประกนัการจ่ายชําระเงินค่าใช้ไฟฟ้าของบริษัท

และบริษัทยอ่ยเป็นจํานวนเงินรวม 239.27 ล้านบาท 

15.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่ง

ออกหนงัสือคํา้ประกนัการยกเลิกสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าก่อนครบกําหนดอายสุญัญาเป็นจํานวนเงิน 

163 ล้านบาท  

15.3 ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนงัสือคํา้ประกนัในการ

ย่ืนคําร้องและข้อเสนอในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก FIRM 90 MW ตอ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยในวงเงิน 45 ล้านบาท 

15.4 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศออกหนงัสือคํา้

ประกนัการนําเข้าเคร่ืองจกัรตอ่กรมศลุกากรในวงเงิน 1.37 ล้านบาท และคํา้ประกนัการปฏิบตัิตาม

สญัญาว่าด้วยการอนุญาตให้ทําและขายสุรากลัน่ชนิดสุราขาวในวงเงิน 0.10 ล้านบาท โดยใช้

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทยอ่ยเป็นหลกัประกนั 

15.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่ง

ออกหนังสือคํา้ประกันต่อคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร เพ่ือคํา้ประกันการจัดทํา

สาธารณปูโภคโครงการหนึง่ของบริษัทยอ่ยจํานวนเงิน 8.17 ล้านบาท 

15.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่ง

ออกหนงัสือคํา้ประกนัต่อกรมศลุกากรจากการท่ีบริษัทย่อยอาจจะต้องชําระภาษีอากรจํานวนเงิน 

1.15 ล้านบาท  

 
16. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

16.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัในด้านการพฒันาโครงการและ

ก่อสร้างเป็นจํานวนประมาณ 286.06 ล้านบาท และ 8.23 ล้านเหรียญสหรัฐ  

16.2  บริษัทได้ทําสญัญาคํา้ประกันปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติของ

ลูกค้าของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวดัระยองกับบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) วงเงิน 90.15 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยบริษัทได้นําเงินสดมาเป็น

หลกัประกัน ซึ่งได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน และบริษัทจะได้รับเงินคืนในแต่ละปีตาม
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ปริมาณการใช้ของลกูค้าในอตัรา 12.91 บาทตอ่ล้านบีทีย ู แตท่ัง้นีป้ริมาณการใช้รวมกนัต้องไม่ต่ํา

กวา่ 6.98 ล้านบีทีย ู          

 

 

 

16.3   บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาระยะยาว ดงันี ้

16.3.1  สญัญาขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีอายุสญัญา 25 ปี 

เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเง่ือนไขในสญัญากําหนดให้บริษัทย่อยต้องย่ืน

หลกัประกนัในรูปของหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารเป็นจํานวนเงิน 163 ล้านบาท เพ่ือเป็น

หลกัประกนั 

16.3.2   สญัญาซือ้แก๊สกบับริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) สญัญามีระยะเวลา 21 ปี โดยปริมาณการ

ซือ้ขายและราคาก๊าซให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในสญัญา ซึง่คูส่ญัญาสามารถตอ่อายสุญัญา

ออกไปได้อีก 4 ปี    

16.4  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน จํานวนเงิน

ประมาณ 55.37 ล้านบาท โดยจ่ายเงินมดัจําไปแล้วจํานวนเงิน 31.11 ล้านบาท  

 
17. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล 

 ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2551 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2551 มีมติ

ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจํานวนเงิน 499.56 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายใน

วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 
18. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท เม่ือ

วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
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