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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. 2553 

งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม และงบกระแสเงินสดรวม งบกําไร    

ขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับงวด

สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ  

ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี  ้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานต่อ           

งบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินของบริษัท อาร์พีดี 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และบริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และบริษัท        

โรจนะ อินทีเรียร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยในตา่งประเทศและรวมอยู่ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 งบการเงินของบริษัทย่อยดงักล่าว มียอดรวมสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 

17.90 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 งบการเงินของบริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้      

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และบริษัท โรจนะอินทีเรียร์ จํากดั

สอบทานโดยผู้สอบบญัชีอ่ืนของบริษัทย่อย โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีอ่ืน     

ลงวันท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2553 และวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2553 และความเห็นของข้าพเจ้าในส่วน          

ท่ีเก่ียวข้องกับจํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือ      

ตามรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซึ่งกําหนดให้

ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตัิงานสอบทานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดง

ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การสอบทานนีมี้ขอบเขตจํากดั โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

สอบถามบคุลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงิน  จึงให้ความเช่ือมัน่น้อยกว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ        

งบการเงินท่ีสอบทานได้ 
 

 



 

ข้าพเจ้าไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม  

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน 
 

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทั่วไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มี

เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 งบดลุรวมและงบดลุเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ     

ของบริษัทท่ีข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดงักล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใด

ภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนัน้ 
 

 
 
 
 
                   

นางสาวปราณีย์  ผลงาม 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 

บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

งบการเงนิระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิ 
 

โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

  สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 
 



(หน่วย : บาท)

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

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

              สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 697,329,071         903,800,022          122,765,280         366,549,447          

    เงินลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 101,907,198         216,125,772          - -

    ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 5,13.4 680,468,904         779,522,622          65,335,710           233,803,391          

    เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 13.3 - - 1,091,850,000      1,150,500,000       

    ต้นทนุการพฒันาท่ีดิน 6 4,668,575,627      4,776,913,222       1,712,187,287      1,838,127,591       

    สนิค้าคงเหลือ 115,187,884         103,907,838          - -

    อะไหล่ 169,215,248         157,259,541          - -

    เงินจ่ายลว่งหน้าค่าก่อสร้าง 273,570,126         96,302,374             - -

    สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 211,821,163         206,280,071          54,302,890           61,385,879             

    รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 6,918,075,221      7,240,111,462       3,046,441,167      3,650,366,308       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 9,494,841             9,494,841               100,000                100,000                  

    เงินลงทนุในบริษัทร่วม 13.1 1,737,516,035      1,723,555,088       1,139,369,447      1,139,369,447       

    เงินลงทนุในบริษัทย่อย 13.2 - - 2,702,712,995      2,390,212,995       

    ท่ีดินรอการพฒันา 1,655,872,233      1,694,361,961       1,191,738,436      1,197,564,604       

    ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,777,026,513      9,853,093,093       693,100,930         702,399,704          

    สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 177,852,665         181,370,601          - -

    สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 7 55,938,342           37,186,881             54,427,457           35,792,524             

    รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 13,413,700,629    13,499,062,465     5,781,449,265      5,465,439,274       

รวมสินทรัพย์ 20,331,775,850   20,739,173,927    8,827,890,432     9,115,805,582      

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



(หน่วย : บาท)

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

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

              หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน หมายเหตุ

     เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,573,586,028      1,944,216,006       1,338,000,000      1,693,000,000       

     เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 13.4 387,376,243         335,076,073          83,721,051           81,484,555             

     เจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 13.4 77,921,157           72,354,765             10,610,169           608,922                  

     เจ้าหนีซื้อ้สนิทรัพย์ 22,565,416           36,448,965             - -

     เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 8 1,722,448,540      2,048,546,549       840,816,707         1,016,755,135       

     เงินประกนัผลงานค้างจ่าย 52,073,295           55,250,198             133,027                261,863                  

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,261,870           77,092,479             26,225,004           37,260,528             

     ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ 5 1,590,490,641      1,305,368,543       5,642,000             51,572,000             

     เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 13,078,961           16,195,169             9,066,252             7,370,600               

     หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 81,494,516           105,308,844          19,673,224           13,075,793             

     รวมหนีส้นิหมนุเวียน 5,548,296,667      5,995,857,591       2,333,887,434      2,901,389,396       

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

     เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 13.4 139,027,492         143,258,994          - -

     เงินกู้ ยืมระยะยาว 8 6,784,495,501      7,043,785,549       2,334,772,000      2,504,049,760       

     หนีส้นิอ่ืน - เงินมดัจํารับ 26,565,788           35,409,611             31,269,388           40,158,211             

    รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 6,950,088,781      7,222,454,154       2,366,041,388      2,544,207,971       

รวมหนีส้ิน 12,498,385,448   13,218,311,745    4,699,928,822     5,445,597,367      

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ""ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้



(หน่วย : บาท)

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

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

              หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

    ทนุเรือนหุ้น 9

        ทนุจดทะเบียน

             หุ้นสามญั 1,196,217,508 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,196,217,508      1,196,217,508       1,196,217,508      1,196,217,508       

        ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

             หุ้นสามญั 949,444,108 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 949,444,108         949,444,108         

             หุ้นสามญั 899,357,861 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 899,357,861          899,357,861          

        สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,360,982,542      1,210,723,801       1,360,982,542      1,210,723,801       

        สว่นเกินจากการเปล่ียนสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วม 191,207,547         188,610,652          - -

        กําไรจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย (45,011,803)          31,003,900             - -

        กําไรสะสม

             จดัสรรแล้ว

                   ทนุสํารองตามกฎหมาย 119,621,751         119,621,751          119,621,751         119,621,751          

             ยงัไม่ได้จดัสรร 3,110,354,047      2,972,334,768       1,697,913,209      1,440,504,802       

     รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,686,598,192      5,421,652,733       4,127,961,610      3,670,208,215       

     สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 2,146,792,210      2,099,209,449       - -

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,833,390,402      7,520,862,182       4,127,961,610      3,670,208,215       

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,331,775,850   20,739,173,927    8,827,890,432     9,115,805,582      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

    รายได้จากการขายท่ีดิน 351,382,973   140,380,287   ######### 140,380,287 

    รายได้จากการขายอาคารชดุ 301,191,579   172,761,329   - -

    รายได้จากการขาย ########### 937,553,949   - -

    รายได้ค่าบริการ 98,616,251     77,991,569     96,954,887  74,628,051   

    รายได้ค่าเช่า 13,920,534     16,433,825     18,085,418  19,245,518   

    รายได้เงินปันผล 13.2 - - ######### -

    กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 6,586,735       - - -

    รายได้อ่ืน 7,606,218       601,517          14,445,949  7,637,330     

    รวมรายได้ ########### ########### ######### 241,891,186 

ค่าใช้จ่าย 11

    ต้นทนุขายท่ีดิน 212,136,175   64,853,568     ######### 64,853,568   

    ต้นทนุขายอาคารชดุ 250,557,527   95,403,794     - -

    ต้นทนุขาย 958,828,074   826,432,908   - -

    ต้นทนุค่าบริการ 42,965,126     41,754,036     87,028,911  67,387,995   

    ต้นทนุค่าเช่า 10,889,487     10,590,412     10,889,487  10,590,412   

    กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย (5,551,509)      - (5,551,509)   -

    ค่าใช้จ่ายในการขาย 52,404,313     16,433,506     17,088,493  5,233,851     

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 95,396,862     66,263,437     34,166,837  26,443,819   

    ค่าตอบแทนกรรมการ 1,640,984       1,640,984       1,640,984    1,640,984     

    รวมค่าใช้จ่าย ########### ########### ######### 176,150,629 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 314,243,237   222,349,831   ######### 65,740,557   

ต้นทนุทางการเงิน (103,244,547)  (129,432,521)  (46,061,442) (61,744,834)  

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 11,364,052     18,629,618     - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 222,362,742   111,546,928   ######### 3,995,723     

ภาษีเงินได้ 12 (16,760,702)    (20,566,578)    - -

กาํไรสุทธิ 205,602,040   90,980,350     ######### 3,995,723     

การแบ่งปันกาํไร

    สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 138,019,279   73,824,783     ######### 3,995,723     

    สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 67,582,761     17,155,567     - -

    รวม 205,602,040  90,980,350    ######### 3,995,723    

กาํไรต่อหุ้น 15

   กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.151              0.084              0.282           0.005            

   กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.131                                - 0.244           -

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ทุนเรือนหุ้น เงินรับล่วงหน้า ส่วนเกินมูลค่า กาํไร(ขาดทุน) รวมส่วนของ ส่วนน้อย

ที่ออกและ ค่าหุ้น หุ้นสามัญ เปลี่ยนสัดส่วน จากการแปลงค่า จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

เรียกชาํระแล้ว การถือหุ้น งบการเงินของ ทุนสํารอง บริษัทใหญ่

หมายเหตุ ในบริษัทร่วม บริษัทย่อย ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 833,317,417   182,717,730   1,081,172,762   194,460,168  126,800,297      90,000,000    2,693,164,652   5,201,633,026   1,677,705,810   6,879,338,836   

กําไรจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย - - - - 1,798,209          - - 1,798,209          - 1,798,209          

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น 833,317,417   182,717,730   1,081,172,762   194,460,168  128,598,506      90,000,000    2,693,164,652   5,203,431,235   1,677,705,810   6,881,137,045   

กําไรสทุธิสําหรับงวด - - - - - - 73,824,783        73,824,783        17,155,567        90,980,350        

รวมรายได้ทัง้สิน้ที่รับรู้สําหรับงวด 833,317,417   182,717,730   1,081,172,762   194,460,168  128,598,506      90,000,000    2,766,989,435   5,277,256,018   1,694,861,377   6,972,117,395   

หุ้นสามญั 63,845,714     - - - - - - 63,845,714        - 63,845,714        

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - (182,717,730)  - - - - - (182,717,730)    - (182,717,730)    

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั - - 122,966,849      - - - - 122,966,849      - 122,966,849      

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 897,163,131  - 1,204,139,611  194,460,168  128,598,506     90,000,000    2,766,989,435  5,281,350,851  1,694,861,377  6,976,212,228  

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 899,357,861   - 1,210,723,801   188,610,652  31,003,900        119,621,751  2,972,334,768   5,421,652,733   2,099,209,449   7,520,862,182   

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม - - - 2,596,895      - - - 2,596,895          - 2,596,895          

ขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย - - - - (76,015,703)      - - (76,015,703)      - (76,015,703)      

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น 899,357,861   - 1,210,723,801   191,207,547  (45,011,803)      119,621,751  2,972,334,768   5,348,233,925   2,099,209,449   7,447,443,374   

กําไรสทุธิสําหรับงวด - - - - - - 138,019,279      138,019,279      67,582,761        205,602,040      

รวมรายได้ทัง้สิน้ที่รับรู้สําหรับงวด 899,357,861   - 1,210,723,801   191,207,547  (45,011,803)      119,621,751  3,110,354,047   5,486,253,204   2,166,792,210   7,653,045,414   

หุ้นสามญั 9 50,086,247     - - - - - - 50,086,247        - 50,086,247        

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 9 - - 150,258,741      - - - - 150,258,741      - 150,258,741      

เงินปันผลจ่ายผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - - - - - (20,000,000)      (20,000,000)      

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 949,444,108  - 1,360,982,542  191,207,547  (45,011,803)     119,621,751  3,110,354,047  5,686,598,192  2,146,792,210  7,833,390,402  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม

ส่วนเกินจากการ กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่



(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น เงนิรับล่วงหน้า ส่วนเกินมูลค่า รวม

ที่ออกและ ค่าหุ้น หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

เรียกชาํระแล้ว ทุนสาํรอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 833,317,417   182,717,730    1,081,172,762    90,000,000      1,504,078,004    3,691,285,913    

กําไรสทุธิสําหรับงวด - - - - 3,995,723           3,995,723           

รวมรายได้ทัง้สิน้ที่รับรู้สําหรับงวด 833,317,417   182,717,730    1,081,172,762    90,000,000      1,508,073,727    3,695,281,636    

หุ้นสามญั 63,845,714      - - - - 63,845,714         

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - (182,717,730)   - - - (182,717,730)      

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั - - 122,966,849       - - 122,966,849       

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 897,163,131   - 1,204,139,611   90,000,000    1,508,073,727   3,699,376,469   

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 899,357,861   - 1,210,723,801    119,621,751   1,440,504,802    3,670,208,215    

กําไรสทุธิสําหรับงวด - - - - 257,408,407       257,408,407       

รวมรายได้ทัง้สิน้ที่รับรู้สําหรับงวด 899,357,861   - 1,210,723,801    119,621,751   1,697,913,209    3,927,616,622    

หุ้นสามญั 9 50,086,247      - - - - 50,086,247         

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 9 - - 150,258,741       - - 150,258,741       

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 949,444,108   - 1,360,982,542   119,621,751   1,697,913,209   4,127,961,610   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

   กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 154,779,981 94,391,361   257,408,407 3,995,723     

    รายการปรับกระทบ

             ค่าเสือ่มราคาสนิทรัพย์ถาวร 130,274,559 112,920,629 13,031,893   13,043,712   

            (กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายและเลกิใช้สนิทรัพย์ถาวร (1,616,314)    154,252        (1,616,314)    -

             ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,555,936     3,495,282     - -

             สว่นแบ่งกําไรในบริษัทย่อยท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 67,582,761   17,155,567   - -

             (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกิดขึน้ (6,567,247)    1,228,049     - -

             กําไรจากการขายท่ีดิน ########## (75,526,719)  ########## (75,526,719)  

             กําไรจากการขายอาคารชดุ (50,634,052)  (77,357,535)  - -

             กําไรจากการขายท่ีดินรอการพฒันา (2,140,695)    - - -

             กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย (5,551,509)    - (5,551,509)    -

             สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (11,364,052)  (18,629,618)  - -

             รายได้เงินปันผล - - ########## -

             รายได้ดอกเบีย้ - - (13,153,143)  (7,273,661)    

             ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 102,369,547 127,211,824 46,061,442   61,534,137   

241,442,117 185,043,092 (23,066,022)  (4,226,808)    

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั (35,798,665)  13,284,205   - -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 789,628,270 254,453,622 519,850,654 53,318,045   

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในอะไหล่ (11,955,707)  (14,018)         - -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในต้นทนุการพฒันาท่ีดิน ########## ########## (77,195,871)  ##########

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิค้าคงเหลอื (11,280,046)  (17,286,619)  - -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินจ่ายลว่งหน้าค่าก่อสร้าง ########## 1,213,172     - -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (2,084,043)    (19,583,479)  9,063,796     14,680,231   

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในท่ีดินรอการพฒันา (6,369,577)    (45,167)         (3,173,832)    -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (18,751,460)  (38,832)         (18,634,933)  -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 52,300,170   36,250,397   2,236,496     58,625,506   

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีซ้ือ้สนิทรัพย์ (36,448,964)  2,959,555     - (2,048,969)    

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 6,613,410     (8,522,537)    10,001,247   854,578        

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน (1,883,136)    3,121,323     (128,836)       1,375,961     

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (47,458,385)  (6,539,250)    (5,067,052)    (103,460)       

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในค่างวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ 285,122,098 173,506,959 (45,930,000)  -

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (3,116,208)    4,852,260     1,695,652     (500,000)       

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (23,802,129)  9,794,120     6,597,431     9,024,865     

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในหนีส้นิอ่ืน-เงินมดัจํารับ (8,843,823)    (1,363,423)    (8,888,823)    (1,498,422)    

       กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย (60,694,229)  971,336        - -

     เงินสดรับจากการดําเนินงาน 591,022,538 308,452,883 367,359,907 2,048,796     

     เงินสดรับดอกเบีย้ - - 13,153,143   7,273,661     

     เงินสดจ่ายดอกเบีย้ ########## ########## (43,046,230)  (58,040,983)  

     เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (18,513,647)  (28,184,147)  (5,349,193)    (1,372,783)    

     เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 464,788,513 139,955,255 332,117,627 (50,091,309)  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

    เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 58,650,000   (1,500,000)    

    เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - (59,500,000)  - -

    เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (31,874,481)  ########## (3,828,132)    (5,423,674)    

    (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 150,000,000 - - -

    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย - - 180,000,000 -

    เงินสดรับจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,711,327     - 1,711,327     -

    เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (38,000)         - - -

    เงินสดจ่ายเพื่อลงทนุในบริษัทย่อย - - ########## -

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 119,798,846 ########## (75,966,805)  (6,923,674)   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

########## (24,849,557)  ########## (12,000,000)  

313,663,250 412,260,000 - -

    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ########## ########## ########## ##########

200,344,988 4,094,833     200,344,988 4,094,833     

(63,789)         - (63,789)         -

(20,000,000)  - - -

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ ########## (90,516,765)  ########## ##########

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงนิสดและ

   รายการเทยีบเท่าเงนิสด (17,691,724)  826,873       - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ ########## ########## ########## ##########

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 903,800,022 520,273,783 366,549,447 404,979,311 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 697,329,071 406,774,182 122,765,280 193,444,161 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

    เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชี

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

    เงินสดรับค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

   และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

    เงินสดจ่ายเงินปันผล

    เงินสดจ่ายเงินปันผลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552
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บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

1.  การดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
    1.1  การดาํเนินงานของบริษัท 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด       

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวน์เวอร์ ชัน้ 11 

ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนา   

สวนอตุสาหกรรม ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและระยอง  
1.2  การดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี

สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 11 ซอยอโศก ถนนสขุุมวิท 21 แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายนํา้ใช้ในการ

อปุโภค สําหรับธุรกิจเพ่ือการอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม และบริการบําบดันํา้เสีย 

บริษัท  โรจนะเพาเวอร์  จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่    

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

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า            

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ ตัง้อยู่

เลขท่ี 148 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า  

บริษัท โรจนะ ดซิทีลเลอร่ี จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ ตัง้อยู่

เลขท่ี 148 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

ประกอบธุรกิจผลติสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช่  

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว เจียงซ ูสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี  

สํานกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว เจียงซ ูสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารเพ่ือขายและให้เช่า 

บริษัท โรจนะ อินทีเรียร์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่     

เลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว เจียงซ ูสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจให้บริการตกแตง่ภายใน 
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บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู ่      

เลขท่ี 32/32 อาคารชิโน-ไทย ทาวน์เวอร์ ชัน้ 11 ซอยอโศก ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือประกอบธุรกิจซือ้ขายและพัฒนาในธุรกิจเก่ียวกับกระแสไฟฟ้า พลงังานความร้อน 

ระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
  
2.  เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

2.1  งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552    

ได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เ ร่ืองงบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550)            

(ฉบบั 41 เดิม) และวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย รายการย่อในงบการเงินได้

จัดทําขึน้ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เร่ือง กําหนด

รายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย      ลงวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เร่ืองการจดัทําและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 
2.2 ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ไม่เป็นข้อบ่ง

ชีใ้ห้เห็นการคาดการณ์ผลการดําเนินงานเตม็ปี 

2.3 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งนํามาแสดง

เปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั ซึง่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

แล้ว 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงิน ของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบกิจการในประเทศไทยและในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ประเภทธุรกจิ อัตราการถอืหุ้นโดยบริษัท (%) 
  ณ วันที่  ณ วันที่  
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั จําหน่ายนํา้ใช้ในนิคมอตุสาหกรรม   

บําบดันํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม 

90 90 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  41*  41* 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทการ   

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

100 100 

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั ผลิ ตสุ ร ากลั่นป ระ เภท วิส กี  ้บ ร่ัน ดี   

สรุาขาวและสรุาแช่ 

100 100 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั พัฒนาอสังหา ริมท รัพย์ประเภทการ  

ก่อสร้างเพ่ือขายและให้เช่า 

100 100 
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 ประเภทธุรกจิ อัตราการถอืหุ้นโดยบริษัท (%) 
  ณ วันที่  ณ วันที่  
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)    

บริษัท โรจนะ เอน็เนอร์จี จํากดั พัฒนาในธุรกิจท่ีเก่ียวกับกระแสไฟฟ้า

พลังงาน ความร้อน ระบบไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ 

100 100 

บริษัทย่อยทางอ้อม    

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั พัฒนาอสังหา ริมท รัพย์ประเภทการ  

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

100 100 

บริษัท โรจนะ อินทีเรียร์ จํากดั  บริการตกแตง่ภายใน 100 100 
 

* บริษัทและผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 60 และมีนโยบายในการบริหารงานไป

ในทิศทางเดียวกัน ทําให้บริษัทมีอํานาจในการควบคมุ ดงันัน้งบการเงินรวมจึงได้รวมงบการเงินของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั 

2.5 งบการเงินระหวา่งกาลรวม เป็นการรวมรายการบญัชีของบริษัทกบับริษัทยอ่ย โดยได้ตดัรายการค้าและ

ยอดคงเหลือระหว่างกัน ตลอดจนกําไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินระหว่างกาล       

นีแ้ล้ว นโยบายการบญัชีสําหรับบริษัทย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใช้นโยบายการบญัชีเช่นเดียวกบับริษัท

ใหญ่ในการจัดทํางบการเงินรวม ข้อมูลเก่ียวกับส่วนของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยได้แสดงเป็นรายการแยก

ตา่งหากในงบดลุรวมและงบกําไรขาดทนุรวม 

2.6 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปีท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง    

ทัว่ไป มิได้นํามาแสดงไว้ ณ ท่ีนี ้เน่ืองจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วในงบการเงิน

ระหว่างกาล ดังนัน้งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินและ  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ซึง่ได้มีการตรวจสอบแล้ว 
 
3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

บริษัท ได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน           

งบการเงินสําหรับปี พ.ศ. 2552 
 
4.  ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกระแสเงนิสด 

 รายการกิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทนุท่ีไม่เป็นตวัเงิน ซึง่ไม่ได้แสดงในงบกระแสเงินสด สําหรับ

งวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีดงันี ้ 

-   รายการเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ท่ีแสดงไว้ในกิจกรรมลงทุนในงบกระแสเงินสดรวม จํานวนเงิน 

31.87 ล้านบาท เป็นยอดสุทธิของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้หักเจ้าหนีซ้ือ้สินทรัพย์และบวกด้วยต้นทุน        

การกู้ ยืม 
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5.  ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

ลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์        

ลกูหนีท่ี้ถงึกําหนดชําระ 32,474  60,000  12,480,000  12,480,000 

มลูคา่งานท่ีเสร็จยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 15,789,645  180,479,866  15,789,645  180,479,866 

ลกูหนีค้า่บริการและคา่เช่า 32,484,639  37,307,991  36,569,317  40,843,525 

ลกูหนีค้า่นํา้ 21,452,809  4,602,350  -  - 

ลกูหนีค้า่บริการไฟฟ้า 609,322,777  556,021,429  -  - 

ลกูหนีก้ารค้า 358,632  912,550  -  - 

ตัว๋เงินรับ 1,027,928  138,436  496,748  - 

รวม 680,468,904  779,522,622  65,335,710  233,803,391 
     
  ลกูหนีก้ารค้าจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์และลกูหนีค้า่บริการ ยกเว้นมลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไมไ่ด้เรียก

เก็บของลกูหนีจ้ากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ แยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระได้ดงันี ้
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

        

ไมเ่กิน 3 เดือน 663  595  35  37 

มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 1  1  1  1 

มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป -  3  13  15 

              รวม 664  599  49  53 

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ไว้      

เน่ืองจากบริษัทยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่ลกูค้าและเป็นลูกหนีค้่างวดท่ีถึงกําหนดชําระแต่ยงัไม ่  

รับรู้รายได้ 
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ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

จาํนวนเงนิตามที่ได้ทาํสัญญา        
จะซือ้จะขายแล้ว  18,768,488,590  17,866,591,467  13,002,016,553  12,690,787,740 

        

คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว  18,226,300,565  17,123,901,221  12,891,349,428  12,421,206,234 

หกั เงินท่ีรับชําระแล้ว   (18,226,268,091)  (17,123,841,221)  (12,878,869,428)  (12,408,726,234) 

ลกูหนีค้า่งวดท่ีถึงกําหนดชําระ  32,474  60,000  12,480,000  12,480,000 
 

มูลค่างานที่เสร็จยงัไม่ได้เรียกเกบ็     

มลูคา่งานท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วจนถึงปัจจบุนั 16,651,599,569  15,999,012,544  12,901,497,073  12,550,114,100 

หกั คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว (18,226,300,565)  (17,123,901,221)  (12,891,349,428)  (12,421,206,234) 

 (1,574,700,996)  (1,124,888,677)  10,147,645  128,907,866 

รายการดงักลา่วประกอบด้วย        

มลูคา่ของงานท่ีเสร็จยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 15,789,645  180,479,866  15,789,645  180,479,866 

คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้รายได้ (1,590,490,641)  (1,305,368,543)  (5,642,000)  (51,572,000) 

 (1,574,700,996)  (1,124,888,677)  10,147,645  128,907,866 
 
 

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

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

        

ท่ีดิน 6,059,498,943  6,080,488,894  5,026,014,132  5,026,014,132 

สิทธิในการใช้ท่ีดิน 1,129,598,702  1,146,205,738  -  - 

ต้นทนุการพฒันา 6,299,909,654  5,914,983,266  3,098,672,181  3,012,476,310 

ต้นทนุการกู้ ยืม 447,421,353  440,394,647  384,112,616  384,112,616 

 13,936,428,652  13,582,072,545  8,508,798,929  8,422,603,058 

หกั จํานวนท่ีโอนเป็นต้นทนุขายแล้วจนถึงปัจจบุนั (9,333,504,559)  (8,870,810,857)  (6,833,135,176)  (6,620,999,001) 

ต้นทนุการพฒันา – สทุธิ  4,602,924,093  4,711,261,688  1,675,663,753  1,801,604,057 
        

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 

           รวม 4,668,575,627  4,776,913,222  1,712,187,287  1,838,127,591   

บริษัทได้จํานองท่ีดิน (รวมท่ีดินในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์) ร้อยละ 85 ของพืน้ท่ีรวม และบริษัทย่อยได้

จดจํานองท่ีดนิ (บางสว่น) ไว้กบัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาว  
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7. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้ทําบันทึกข้อตกลงช่วยเหลือเงินมัดจําการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ       

ตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติของลกูค้ารายหนึ่งกบับริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 50 ของ

เงินมดัจําท่ีลกูค้าต้องชําระให้กับบริษัทจําหน่ายก๊าซดงักล่าวเป็นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้     

รับเงินคืนในแตล่ะปีตามปริมาณการใช้ก๊าซของลกูค้า 
 

8. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์    

ภายในประเทศแห่งหนึ่งวงเงิน 300 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และตัง้แต่เดือนท่ี 25 

เป็นต้นไปอตัรา MLR - 0.5 ตอ่ปี กําหนดชําระคืนเงินต้นทกุงวด 3 เดือน ดงันี ้

- งวดท่ี  1 - 4 ชําระงวดละ  5  ล้านบาท 

- งวดท่ี  5 - 8 ชําระงวดละ  10  ล้านบาท 

- งวดท่ี  9 - 15  ชําระงวดละ  30  ล้านบาท 

- งวดท่ี  16  ชําระในสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

 เงินกู้ ยืมดังกล่าวคํา้ประกันร่วมกับวงเงินสินเช่ือเดิม โดยจดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ

เคร่ืองจกัรของบริษัทยอ่ยเป็นหลกัประกนั 

 
9. ทุนเรือนหุ้น 
     กระทบยอดทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 
 

 จาํนวนหุ้น  ทุนชาํระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  วันที่จดทะเบียนกับ 
 (หุ้น)  (บาท)  (บาท)  กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 899,357,861  899,357,861  1,210,723,801   

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั         

    - ROJANA - W2 ครัง้ท่ี 2 50,086,247  50,086,247  150,258,741  5 มีนาคม พ.ศ. 2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 949,444,108  949,444,108  1,360,982,542   

 
10. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลง ดงันี ้
(จาํนวนหน่วย) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 296,855,788 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมีการใช้สทิธิในระหวา่งงวด (50,086,247) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 246,769,541 
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11. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ท่ีเกิดจาก 

คา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัมีดงันี ้
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553 2552  2553 2552 
      

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (9,868,995) (17,406,467)  - - 

วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 785,110,996 668,000,159  - - 

คา่เส่ือมราคาและตดัจําหน่าย 133,830,495 116,415,911  13,031,893 13,043,712 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน 34,991,096 21,002,987  10,403,202 7,962,188 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 10,301,561 10,081,837  4,131,193 3,368,244 

 
12. ภาษีเงนิได้ 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คํานวณภาษีเงินได้จากกําไรของส่วนงานท่ีสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิยกเว้นภาษี

เงินได้นิตบิคุคลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุบวกกลบัด้วยคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีไม่อนญุาตให้ถือเป็น

รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุหลายฉบบั ซึง่อยู่ในระหว่างการใช้สิทธิยกเว้น

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล ดงันัน้จงึไมมี่ภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทนุ  
 
13. รายการบัญชีกับบุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

13.1  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วธีิส่วนได้เสีย 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ช่ือบริษัท  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
           

บริษัทร่วม           

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่  จํากดั(มหาชน) 671.79  659.85  21.24  21.62  1,668,842,488 1,660,983,638 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั  30  30  25  25  68,673,547  62,571,450 

รวม        1,737,516,035  1,723,555,088 
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  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วิธีราคาทุน  เงนิปันผลรับ 
  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

ช่ือบริษัท  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
                 
บริษัทร่วม                 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่  จํากดั(มหาชน) 671.79  659.85  21.24  21.62  1,115,298,447  1,115,298,447  -  - 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั  30  30  25  25  24,071,000  24,071,000  -  - 

รวม          1,139,369,447  1,139,369,447  -  - 
  

13.2  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
                               (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วิธีราคาทุน  เงนิปันผลรับ 
  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

ช่ือบริษัท  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
                 
บริษัทย่อย                 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั  2,100  1,850  41  41  914,764,465  812,264,465  -  - 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั  170  170  90  90  152,999,930  152,999,930  180,000,000  - 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  400  400  100  100  399,999,300  399,999,300  -  - 

บริษัท โรจนะ ดซิทีลเลอร่ี จํากดั  410  200  100  100  409,999,300  199,999,300  -  - 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  25 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

 25 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

 100  100  823,950,000  823,950,000  -  - 

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จํากดั  1  1  100  100  1,000,000  1,000,000  -  - 

รวม          2,702,712,995  2,390,212,995  180,000,000  - 
 
 

13.3  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัทได้ให้บริษัทยอ่ยบางแห่งกู้ ยืมเงิน ดงันี ้
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  การเคล่ือนไหวในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบีย้ 

 ณ วันที่  เพิ่มขึน้  ลดลง  ณ วันที่  

 31 ธันวาคม      31 มีนาคม  

 พ.ศ. 2552      พ.ศ. 2553  
บริษัทย่อย         

  บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 788,900,000  20,000,000  (70,000,000)  738,900,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

  บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั 344,600,000  11,600,000  (3,800,000)  352,400,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

  บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั 17,000,000  -  (17,000,000)  - - 

  บริษัท โรจนะ เอน็เนอร์จี จํากดั -  550,000  -  550,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

               รวม 1,150,500,000  32,150,000  (90,800,000)  1,091,850,000  
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13.4  รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึน้จากรายการกับบริษัทท่ีเก่ียว     

ข้องกัน บริษัทเหล่านีเ้ก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกัน รายการบญัชีและยอด         

คงเหลือกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัสําคญัมีดงันี ้
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

ยอดคงเหลือ        
บริษัทย่อย        

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด        

ลกูหนีก้ารค้า -  -  16,564,677  16,015,534 

รายได้รับล่วงหน้า -  -  7,252,918  - 
บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเมนท์ จาํกัด        

เจ้าหนีก้ารค้า -  -  19,779,692  24,786,449 

หนีสิ้นอ่ืน-เงินมดัจํารับ -  -  6,053,600  6,053,600 
บริษัทร่วม        

บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด          

คา่บริการค้างจ่าย 32,535,844  29,298,681  -  - 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 2,642,145  17,000,000  -  - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        

บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด        

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้น)        

คา่นายหน้าค้างจ่าย 10,610,169  608,922  10,610,169  608,922 

คา่บริการค้างจ่าย 375,000  7,000,000  -  - 

คา่ซอ่มแซมค้างจ่าย 173,427,636  178,706,156  -  - 
บริษัท โรจนะ ดสิทริบวิช่ัน เซน็เตอร์ จาํกัด          

(ลกัษณะความสมัพนัธ์มีกรรมการร่วมกนั)        

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 85,948  -  85,948  - 
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   (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม      

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
รายได้และค่าใช้จ่าย            
บริษัทย่อย            
  บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด            
         รายได้ค่าบริการ -  -  11,675,453  10,189,184     

         รายได้ค่าเช่า -  -  2,373,682  2,811,693     

         รายได้อ่ืน -  -  150,000  150,000  50,000 

บาท/เดือน 

 50,000 

บาท/เดือน 
  บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด            
         รายได้จากการบริการ 111,553  168,993  333,955  495,709     

         รายได้ค่าเช่า -  -  1,791,202  -     

         ต้นทนุคา่นํา้และบริการ -  -  56,462,262  37,573,483  14 บาท / 

ลกูบาศก์เมตร 

 14 บาท / 

ลกูบาศก์เมตร 
  บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด            
         ดอกเบีย้รับ -  -  9,098,689  3,982,675     

  บริษัท โรจนะ ดซิทลีเลอร่ี จาํกัด            
         รายได้ค่าเช่า -  -  -  6,000     

         ดอกเบีย้รับ -  -  4,054,453  3,290,986     

  บริษัท โรจนะ เอน็เนอร์จี จาํกัด            
         ดอกเบีย้รับ -  -  642  -     

บริษัทร่วม          
  บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด           
         ค่าบริหารจดัการ 24,697,000  26,089,737  -  -     

         ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 16,489,044  13,686,872  -  -     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            
  บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด            
   (ลกัษณะความสมัพนัธ์ผู้ ถือหุ้น)           

         ค่านายหน้า 10,610,169  854,577  10,610,169  854,577  4%  4% 

         ค่าบริการ 375,000  375,000  -  -     
  บริษัท ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค จาํกัด            
   (ลกัษณะความสมัพนัธ์มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)           

         รายได้จากการขายท่ีดิน 51,691,500  -  -  -     
  บริษัท โรจนะ ดสิทริบวิช่ัน เซ็นเตอร์ จาํกัด            

   (ลกัษณะความสมัพนัธ์มีกรรมการร่วมกนั)            

         รายได้ค่าบริการ 123,882  127,887  123,882  127,887     
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน            
  คณุดิเรก  วินิชบตุร (กรรมการ)            

         ดอกเบีย้จ่าย -  5,090,301  -  -     
 

รายได้คา่บริการเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บด้วยราคาตามท่ีตกลงกนั ซึง่สงูกวา่ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

 

 

 

 

 

 



 11 

14. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

และ 2552 ประกอบด้วย    
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้  โรงผลิตสุรากล่ัน  บริการตกแต่ง 
ภายใน 

 รวม 

            

รายได้ 751,440,565  1,153,544,733  13,670,772  661,253  -  1,919,317,323 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 237,873,984  195,333,459  10,689,038  44,453  -  443,940,934 

รายได้อ่ืน           14,192,953 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย           11,364,052 

กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย           5,551,509 

ต้นทนุท่ีไม่สามารถปันส่วนได้           (269,447,408) 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย           (67,582,761) 

กําไรสทุธิ           138,019,279 
            

สินทรัพย์ดําเนินงาน (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553) 9,934,433,771  8,781,210,710  1,034,664,861  577,756,760  3,709,748  20,331,775,850 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้  โรงผลิตสุรากล่ัน  บริการตกแต่ง 
ภายใน 

 รวม 

            

รายได้ 393,512,599  937,553,949  14,054,411  -  -  1,345,120,959 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 186,573,835  111,121,041  8,391,365  -  -  306,086,241 

รายได้อ่ืน           601,517 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย           18,629,618 

ต้นทนุท่ีไม่สามารถปันส่วนได้           (234,337,026) 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย           (17,155,567) 

กําไรสทุธิ           73,824,783 
            

สินทรัพย์ดําเนินงาน  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552) 

 

10,246,713,200 

  

8,871,371,398 

  

1,030,709,589 

  

573,686,320 

  

16,693,420 

  

20,739,173,927 

 
15. กาํไรต่อหุ้น 

  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญั      

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีออกระหวา่งงวด ดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
        

กําไรสทุธิ (บาท) 138,019,279  73,824,783  257,408,407  3,995,723 

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 914,383,735  875,881,226  914,383,735  875,881,226 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.151  0.084  0.282  0.005 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด        

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 1,056,810,975  -  1,056,810,975  - 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.131  -  0.244  - 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (ROJNA-W2) คงเหลือจํานวน 

246,769,541 หน่วย ซึง่มีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเท่ากบั 4 บาท ในอตัราส่วน 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ตอ่ 1 หุ้นสามญั ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยสมมติว่ามีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ มลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับ

งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เท่ากบั 9.46 บาท ตอ่หุ้น 
 
16. หนังสือคํา้ประกัน 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนงัสือคํา้ประกนั ดงันี ้ 
   (หน่วย : ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  รวม  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  รวม 
            

Letter of guarantee 617.24  966.33  1,583.57  615.24  823.26  1,438.50 

 
17. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

17.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัในด้านการพฒันาโครงการและ  

ก่อสร้างเป็นจํานวนประมาณ 191.65 ล้านบาท และ 31.34 ล้านหยวน 

17.2  บริษัทได้ทําสัญญาคํา้ประกันปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติของ      

ลกูค้าของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจภายในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยองกบับริษัท ปตท. จํากดั 

(มหาชน) วงเงิน 90.15 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยบริษัทได้นําเงินสดมาเป็นหลกัประกนั 

ซึง่ได้แสดงไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน และบริษัทจะได้รับเงินคืนในแตล่ะปีตามปริมาณการใช้ของ

ลกูค้าในอตัรา 12.91 บาทตอ่ล้านบีทีย ูแตท่ัง้นีป้ริมาณการใช้รวมกนัต้องไมต่ํ่ากวา่ 6.98 ล้านบีทีย ู          

17.3  บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาระยะยาว ดงันี ้

17.3.1  สญัญาขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีอายุสญัญา 25 ปี      

เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเง่ือนไขในสญัญากําหนดให้บริษัทย่อยต้องย่ืน

หลกัประกนัในรูปของหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารเป็นจํานวนเงิน 163 ล้านบาท เพ่ือเป็น

หลกัประกนั 

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

ซือ้ขายและราคาก๊าซให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญา ซึ่งคู่สญัญาสามารถต่ออายุสญัญา

ออกไปได้อีก 4 ปี    

17.4  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทย่อย ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน จํานวนเงินประมาณ 1.75 

ล้านบาท โดยจ่ายเงินมดัจําไปแล้วจํานวนเงิน 0.50 ล้านบาท  
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18. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี พ.ศ. 2553 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2553 มีมติให้จ่าย      

เงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจํานวนเงิน 284.83 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

19. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 รายการยอ่ในงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ได้จดัประเภทรายการใหม ่ เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัรายการยอ่ในงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ดงันี ้

- จดัประเภทเงินฝากประจําท่ีแสดงรวมอยูใ่นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 8.49 ล้านบาท 

แสดงรวมอยูใ่นเงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 

20. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ด้รับอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท เม่ือ   

วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 


	030120100477T01
	030120100477T02
	030120100477T03



