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รายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) 

 

            ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดลุรวมของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และงบดลุเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 

2550 งบกําไรขาดทนุรวมและงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบ

กระแสเงินสดรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันเดียวกันของแต่ละปี  ซึ่งผู้ บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ

ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานต่องบ

การเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินของบริษัท โรจนะ               

อินดสัเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากดั และบริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัท

ย่อยในต่างประเทศและรวมอยู่ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2550 งบการเงินของบริษัทย่อยดงักลา่ว มียอดรวมสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 6.90 ของยอด

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 งบการเงินของบริษัทดงักลา่วสอบทานโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน

ของบริษัทย่อย โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีอ่ืนลงวนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2550

และวนัท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ. 2550 ตามลําดบั และความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัจํานวนเงิน

ของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยดงักล่าว ซึง่รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือตามรายงานของผู้สอบบญัชี

อ่ืนนัน้  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซึง่กําหนดให้

ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตังิานสอบทานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดง

ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่การสอบทานนีมี้ขอบเขตจํากดั โดยสว่นใหญ่ใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงิน  จึงให้ความเช่ือมัน่น้อย

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินท่ีสอบทานได้ 
 

 



 

ข้าพเจ้าไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน 
 

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ก่อนการปรับปรุง

ย้อนหลงั) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและ

เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 งบดลุรวมและงบดลุ

เฉพาะกิจการของบริษัท (ก่อนการปรับปรุงย้อนหลัง) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ท่ีแสดง

เปรียบเทียบเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทท่ีข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ

และเสนอรายงานไว้แล้วดงักล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนัน้        

ยกเว้นรายการตามท่ีกลา่วในวรรคท่ีห้า 
 

 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 18 สําหรับงวดสามเดือนและเก้า

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทนุสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และได้มีการปรับย้อนหลงังบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการของ

บริษัท สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2549 และงบดลุเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สําหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว             

ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับปี      

สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ขึน้ใหม่ ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวเหมาะสมและได้

นําไปปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามควรแล้ว  
 
 
 
                  
             นางสาวปราณีย์  ผลงาม 
           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 

              บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบการเงนิระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิ 
 

โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

  สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน 
 

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549 
 



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 675,911,550           126,624,041          104,435,531   91,113,456     

    เงินลงทนุชัว่คราวที่ใช้เป็นหลกัประกนั 286,886,322           415,908,295          - -

    ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 5 2,784,400,583        2,056,964,382       ########### 965,000,317   

    อะไหล่ 137,340,343           127,681,085          - -

    ต้นทนุการพฒันาที่ดิน 6 2,483,571,925        1,835,041,603       ########### ###########

    สินค้าคงเหลือ 89,876                    174,142                 - -

    ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลอื่น 7 - 83,168,046            - -

    เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับซือ้ที่ดินและอาคาร 123,005,095           72,890,580            92,368,395     4,542,805       

    สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 252,286,014           140,199,507          40,624,619     55,178,495     

    รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 6,743,491,708        4,858,651,681       ########### ###########

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 730,018                  4,510,440              100,000          100,000          

    ที่ดินรอการพฒันา 1,684,467,936        2,059,529,805       ########### ###########

    เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีส่วนได้เสีย 15.1 1,347,775,161        542,889,330          - -

    เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีราคาทนุ 15.1 - - ########### ###########

    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 8,315,070,784        7,440,878,709       618,685,588   635,721,903   

    สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 199,839,774           200,082,593          - -

    สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 70,006,807             69,717,718            68,933,533     68,861,785     

    รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 11,617,890,480      10,317,608,595     ########### ###########

รวมสินทรัพย์ 18,361,382,188     15,176,260,276    ########### ###########

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ภายหลังปรับปรุง"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน หมายเหตุ

     เงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 2,871,137               1,978,695              - -

     เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 507,073,754           426,518,316          71,840,023     40,054,202     

     เจ้าหนีค้่าก่อสร้าง 128,129,846           245,111,555          - -

     เจ้าหนีค้่าเคร่ืองจกัร 15.4 - 65,577,470            - -

     เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 15.3 381,000,000           - - -

     เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 8 1,754,000,000        1,238,000,000       ########### 924,000,000   

     เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 15.4 55,806,745             40,674,895            37,843,952     24,352,678     

     เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 10 2,032,668,880        1,015,054,712       785,000,000   570,000,000   

     เงินประกนัผลงานค้างจ่าย 70,037,544             132,689,809          142,495          7,020,209       

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 218,907,173           163,503,571          125,231,827   97,709,308     

     ค่างวดที่ยงัไม่รับรู้รายได้ 5 389,140,856           32,186,963            - -

     เจ้าหนีอ้ื่น 9 282,039,000           - - -

     เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 120,873,400           15,299,340            95,968,850     15,053,625     

     หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 67,523,086             59,715,735            9,092,527       7,626,309       

     รวมหนีส้ินหมนุเวียน 6,010,071,421        3,436,311,061       ########### ###########

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     เงินกู้ ยืมระยะยาว 10 6,504,506,686        6,403,920,711       ########### ###########

     หนีส้ินอื่น - เงินมดัจํารับ 33,557,939             35,455,609            33,217,739     35,355,409     

    รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 6,538,064,625        6,439,376,320       ########### ###########

รวมหนีสิ้น 12,548,136,046     9,875,687,381      ########### ###########

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ภายหลังปรับปรุง"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

    ทุนเรือนหุ้น 11

        ทนุจดทะเบยีน

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

        ทนุที่ออกและเรียกชําระแล้ว

             หุ้นสามญั 762,957,307 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 762,957,307           762,957,307   

             หุ้นสามญั 676,643,673 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 676,643,673          676,643,673   

        ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 942,804,017           773,001,062          942,804,017   773,001,062   

             การถือหุ้นในบริษัทร่วม

        ขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย (17,216,005)            (1,973,533)             - -

        กําไรสะสม

             จดัสรรแล้ว

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

             ยงัไม่ได้จดัสรร 2,450,871,755        2,306,553,682       ########### ###########

                       รวม 4,229,417,074        3,844,224,884       ########### ###########

    ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 1,583,829,068        1,456,348,011       - -

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,813,246,142       5,300,572,895      ########### ###########

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,361,382,188     15,176,260,276    ########### ###########

"ภายหลังปรับปรุง"

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

รายได้

    รายได้จากการขายท่ีดิน 394,296,979   267,827,671   403,076,999   296,955,671   

    รายได้จากการขายบ้านและอาคารชดุ 184,857,192   309,858,380   - -

    รายได้จากการขายไฟฟ้า 992,862,316   911,666,246   - -

    รายได้คา่บริการ 90,024,062     73,209,027     95,524,695     74,741,630     

    รายได้คา่เช่า 15,139,640     15,703,878     15,587,614     16,196,878     

    รายได้อ่ืน 1,200,426       1,395,374       306,265          4,127,835       

    กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 491,610          3,534,401       - -

    รายได้อ่ืน : ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ 432,747          437,502          - -

    สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 32,384,844     16,255,219     - -

   รวมรายได้ ########### ########### 514,495,573  392,022,014  

ค่าใช้จ่าย

    ต้นทนุขายท่ีดิน 241,633,822   121,774,036   243,932,692   150,902,036   

    ต้นทนุขายบ้านและอาคารชดุ 72,736,824     220,692,222   - -

    ต้นทนุขายไฟฟ้า 786,065,692   742,430,361   - -

    ต้นทนุบริการ 41,310,597     34,893,711     82,788,327     63,793,799     

    ต้นทนุคา่เช่า 10,190,933     10,172,301     10,190,933     10,172,301     

    คา่ความนิยมตดัจําหนา่ย 15.1 16,225,881     - - -

    คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 106,227,428   92,826,529     47,463,359     51,998,655     

    คา่ตอบแทนกรรมการ 1,814,795       1,512,329       1,814,794       1,512,329       

   รวมค่าใช้จ่าย ########### ########### 386,190,105  278,379,120  

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 435,483,844   375,586,209   128,305,468   113,642,894   

ดอกเบีย้จ่าย 126,563,570   100,052,591   53,027,585     57,927,785     

ภาษีเงินได้ 13 19,560,857     - - -

กําไรหลงัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 289,359,417   275,533,618   75,277,883    55,715,109    

กําไรสทุธิท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (61,759,258)    (71,258,228)    -                  -                  

กาํไรสุทธิ 227,600,159  204,275,390  75,277,883    55,715,109    

กาํไรต่อหุ้น 17

   กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.32                0.30                0.11                0.08                

   จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีใช้คํานวณ (หุ้น) 715,051,664   671,531,643   715,051,664   671,531,643   

   กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.27                0.24                0.09                0.07                

   จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีใช้คํานวณ (หุ้น) 828,040,626   842,236,631   828,040,626   842,236,631   

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

"ภายหลังปรับปรุง"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

รายได้

    รายได้จากการขายท่ีดิน ########### ########### ########### ###########

    รายได้จากการขายบ้านและอาคารชดุ 605,094,483   542,592,272   - -

    รายได้จากการขายไฟฟ้า ########### ########### - -

    รายได้คา่บริการ 253,175,291   211,636,292   264,583,591   219,925,983   

    รายได้คา่เช่า 44,711,554     48,044,299     46,190,543     49,446,370     

    รายได้อ่ืน 7,591,164       4,551,515       1,438,982       4,869,479       

    รายได้เงินปันผล - - 134,075,870   108,037,935   

    กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 8,159,820       76,817,769     - -

    รายได้อ่ืน : ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ 1,293,486       1,298,242       - -

    สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 245,190,815   139,959,422   - -

    รวมรายได้ ########### ########### ########### ###########

ค่าใช้จ่าย

    ต้นทนุขายท่ีดิน 602,361,209   581,733,598   649,251,773   610,861,598   

    ต้นทนุขายบ้านและอาคารชดุ 380,193,017   379,988,795   - -

    ต้นทนุขายไฟฟ้า ########### ########### - -

    ต้นทนุบริการ 111,087,276   100,047,084   224,357,369   187,709,902   

    ต้นทนุคา่เช่า 29,321,506     34,893,871     29,321,506     34,893,871     

    คา่ความนิยมตดัจําหนา่ย 15.1 16,225,881     - - -

    คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 287,310,445   268,171,915   149,885,389   142,994,532   

    คา่ตอบแทนกรรมการ 5,360,799       5,687,671       5,360,799       5,687,671       

   รวมค่าใช้จ่าย ########### ########### ########### 982,147,574  

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ ########### ########### 654,912,794   567,732,608   

ดอกเบีย้จ่าย 376,089,687   275,120,408   165,051,122   149,878,430   

ภาษีเงินได้ 13 20,060,074     - - -

กําไรหลงัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 983,728,016   ########### 489,861,672   417,854,178   

กําไรสทุธิท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (127,481,057)  (267,271,341)  - -

กาํไรสุทธิ 856,246,959  785,210,195  489,861,672  417,854,178  

กาํไรต่อหุ้น 17

   กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.24                1.20                0.71                0.64                

   จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีใช้คํานวณ (หุ้น) 690,184,906   657,037,979   690,184,906   657,037,979   

   กําไรตอ่หุ้นปรับลด 1.08                0.95                0.62                0.50                

   จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีใช้คํานวณ (หุ้น) 796,486,037   830,378,302   796,486,037   830,378,302   

"ภายหลังปรับปรุง"

งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิมลูค่า ส่วนของผู้ถอืหุ้น รวม

หุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนน้อย

สาํรอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2549 630,396,150        680,792,300 7,263,649   90,000,000  ########### 1,479,455,965  ###########

หุ้นสามญั 11 43,566,570          - - - - - 43,566,570     

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 11 - 86,884,398   - - - - 86,884,398     

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อย - - (4,972,279)  - - - (4,972,279)      

กําไรสทุธิ - - - - 785,210,195   267,271,341     ###########

เงินปันผลจ่าย 14 - - - - (597,683,412) (59,000,000)      (656,683,412) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2549 673,962,720      767,676,698 2,291,370  90,000,000  ########### 1,687,727,306  ###########

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 676,643,673        773,001,062 (1,973,533)  90,000,000  ########### 1,456,348,011  ###########

หุ้นสามญั 11 86,313,634          - - - - - 86,313,634     

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 11 - 169,802,955 - - - - 169,802,955   

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อย - - ######### - - - (15,242,472)    

กําไรสทุธิ - - - - 856,246,959   127,481,057     983,728,016   

เงินปันผลจ่าย 14 - - - - (711,928,886) - (711,928,886) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 762,957,307      942,804,017 ######### 90,000,000  ########### 1,583,829,068  ###########

ของบริษัทย่อย

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สาํหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 และ 2549

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

งบการเงนิรวม

และเรียกชําระแล้ว แปลงค่างบการเงนิ

กาํไรสะสมกาํไรจากการ



(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า รวม

ที่ออกและ หุ้นสามัญ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร

เรียกชาํระแล้ว สาํรอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2549 630,396,150  680,792,300  90,000,000   2,010,878,837 3,412,067,287 

หกั ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 18 - - - (431,723,617) (431,723,617)   

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2549-ภายหลงัปรับปรุง 630,396,150  680,792,300  90,000,000   1,579,155,220 2,980,343,670 

หุ้นสามญั 11 43,566,570     - - - 43,566,570      

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 11 - 86,884,398    - - 86,884,398      

กําไรสทุธิ - - - 417,854,178    417,854,178    

เงินปันผลจ่าย 14 - - - (597,683,412) (597,683,412)   

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2549 673,962,720  767,676,698  90,000,000  1,399,325,986 2,930,965,404 

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

หกั ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 18 -                  -                 -                (573,398,168) (573,398,168)   

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550-ภายหลงัปรับปรุง 676,643,673  773,001,062  90,000,000   1,733,155,514 3,272,800,249 

หุ้นสามญั 11 86,313,634     - - - 86,313,634      

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 11 - 169,802,955  - - 169,802,955    

กําไรสทุธิ - - - 489,861,672    489,861,672    

เงินปันผลจ่าย 14 - - - (711,928,886)   (711,928,886)   

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 762,957,307  942,804,017  90,000,000  1,511,088,300 3,306,849,624 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 และ 2549

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กําไรสทุธิ 856,246,959    785,210,195   489,861,672   417,854,178 

    รายการปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสด

        จากกิจกรรมดําเนินงาน

             คา่เสื่อมราคา ตดัจําหนา่ยและรายการขาดทนุ

จากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร 265,360,675    218,510,473   28,643,152     27,817,156   

             ตดัจําหนา่ยคา่ความนิยมติดลบ (1,293,486)       (1,298,242) - -

             ตดัจําหนา่ยคา่ความนิยม 16,225,881      - - -

             ตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 12,700,829      7,595,618       - -

             สว่นแบง่กําไรในบริษัทยอ่ยท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 127,481,057    267,271,341   - -

             กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (3,843,620)       (11,307,188) - -

             ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์ถาวร 4,579,991        493,360          4,438,019       6,394             

             ขาดทนุจากการยกเลิกโครงการ - 10,724,616     - -

             กําไรจากการขายท่ีดิน (575,468,323)   (556,738,817) (617,548,871)  (556,738,817)

             กําไรจากการขายอาคารชดุ (224,901,466)   (162,603,477) - -

             เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม -                   -                  (134,075,870)  ##########

             สว่นแบง่กําไรสทุธิของบริษัทยอ่ยและ

บริษัทร่วมสทุธิจากภาษีเงินได้ (245,190,815)   (139,959,422) - -

    กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง

        ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 231,897,682    417,898,457   (228,681,898)  (219,099,024)

        สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง

           เงินลงทนุระยะสัน้ท่ีใช้เป็นหลกัประกนั (58,807,978)     (225,097,046) - -

           ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 1,055,487,814 812,215,257   ########### 674,428,063 

           อะไหล่ (9,659,258)       (886,273) - -

           ต้นทนุการพฒันาท่ีดิน (546,881,237)   (516,136,544) (190,498,417)  (205,869,432)

           สินค้าคงเหลือ 84,266             (9,248) - -

           เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับซือ้ท่ีดินและอาคาร (50,084,515)     (230,147,536) (87,825,590)    (181,589,960)

           สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (98,263,380)     30,016,107     12,607,168     12,522,949   

           ท่ีดินรอการพฒันา (102,394,048)   (401,865,159) (54,683,673)    (401,865,159)

           สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น (289,089)          986,915          1,874,960       (849,522)       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ภายหลังปรับปรุง"



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน(ต่อ)

    หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

        เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 80,555,438      309,369,308   31,785,821     (904,967)       

        เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 15,130,794      32,161,024     13,491,274     20,142,826   

        เจ้าหนีค้า่กอ่สร้าง (59,154,468) - - -

        คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 50,686,586      13,994,394     27,522,519     40,831,556   

        คา่งวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ 119,540,008    (91,255,619) - -

        เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 105,574,060    9,911,604       80,915,225     10,100,000   

        เงินประกนัผลงานค้างจ่าย (58,777,638)     - (6,877,714)      5,116,882     

        เจ้าหนีอ้ื่น 274,895,097    - - -

        หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 9,316,232        5,834,349       1,466,218       558,273         

        หนีส้ินอื่น - เงินมดัจํารับ (1,897,670)       1,366,077       (2,137,670)      1,278,078     

        ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินในบริษัทยอ่ย (33,930,928) (4,972,279) - -

            เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 923,027,768   163,383,788  729,883,759  ##########

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแกกิ่จการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 54,482,335   

    เงินสดรับจากลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแกบ่คุคลอื่น 83,168,046      - - -

    เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 15.1 ########### - (741,254,886)  (80,100,000)  

    เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 24,982,994      374,612          22,621,894     780                

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ########### (996,874,467)  (38,666,750)    (29,173,196)  

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (7,352,800)       (10,672,635)    - -

    เงินสดรับจากการลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงิน 187,800,000    216,800,000   - -

    เงินฝากท่ีธนาคารถือเป็นหลกัประกนั(เพ่ิมขึน้)ลดลง 3,780,422        1,827,326       - 1,832,495     

    เงินสดรับเงินปันผล 134,075,870    67,037,935     134,075,870   108,037,935 

            เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน ########### (721,507,229)  (623,223,872)  55,080,349   

"ภายหลังปรับปรุง"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

    เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 892,442           (31,614,859)    - -

516,000,000    363,000,000   336,000,000   363,000,000 

2,322,620,000 ########### 882,820,000   534,500,000 

    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว ########### (682,628,924)  (856,345,515)  ##########

381,000,000    - - -

256,116,589    130,450,968   256,116,589   130,450,968 

(711,928,886)   (597,683,412)  (711,928,886)  ##########

- (59,000,000)    - -

            เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,560,280,288 398,057,773  (93,337,812)   107,767,556 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนใน

(4,549,567)      (4,730,980)     - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 361,966,556   (164,796,648)  13,322,075    (82,351,532)  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 313,944,994    282,105,349   91,113,456     105,077,529 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 675,911,550   117,308,701  104,435,531  22,725,997   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ภายหลังปรับปรุง"

    เงินสดจ่ายปันผลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว

    เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

    เงินสดจ่ายเงินปันผล

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้

    เงินสดรับคา่หุ้นสามญั



 1 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549 
“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 เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู ่    

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

วฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจโรงงานผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า            

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่

เลขท่ี 148 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า  

บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีน 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 ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนเวสต์ชิงเยว่ ฉางโจว เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขาย ให้เช่า  
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1.3 ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับพนักงาน 
ข้อมูลเก่ียวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2550 2549  2550 2549
จํานวนพนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน (คน) 168 137  76 73 
รายจ่ายเก่ียวกบัพนกังานสําหรับงวด  (หน่วย : ล้านบาท) 68.04 64.20  25.53 27.04 

 

 
2.  เกณฑ์การนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับงวดสามเดือน

และเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549 ของบริษัทได้จดัทําขึน้ตามข้อบงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เร่ือง การจดัทําและส่งงบ

การเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและวิธีปฏิบตัทิางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  

 รายการย่อในงบการเงินได้จดัทําขึน้ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 14 กนัยายน 

พ.ศ. 2544 เร่ือง กําหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544  

2.2 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งนํามาแสดง

เปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั ซึง่ได้ตรวจสอบแล้ว และได้มี

การปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับปี 2549 ใหม่ เน่ืองจากได้มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทจากเดิมบนัทึกเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียมาเป็นบนัทึกตาม

วิธีราคาทนุ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 26/2549 และฉบบัท่ี 32/2549 ดงันัน้

งบดลุเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วน

หนึง่ของงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ท่ีได้ปรับปรุงใหมด่งักลา่ว 

2.3 ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 และ 2549 

ไมเ่ป็นข้อบง่ชีใ้ห้เห็นการคาดการณ์ผลการดําเนินงานเตม็ปี 
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2.4 งบการเงินระหว่างกาลรวมนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยรวมงบการเงิน ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบกิจการในประเทศไทยและในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
 

             ประเภทธุรกจิ อัตราการถือหุ้นโดยบริษัท (%) 
  2550 2549 
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั จําหน่ายนํา้ใช้ในนิคมอตุสาหกรรม   

บําบดันํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม 

 

100 

 

100 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า  41  41 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท         

การก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

100 100 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากดั ตวัแทนขายท่ีดิน 100 100 

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั ผลติสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี       

สรุาขาวและสรุาแช่ 

100 100 

บริษัทย่อยทางอ้อม    

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท         

การก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

100 - 

 

 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลรวม เป็นการรวมรายการบญัชีของบริษัทกบับริษัทย่อย โดยได้ตดัรายการค้า

และยอดคงเหลือระหว่างกนั ตลอดจนกําไรขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ออกจากงบการเงินระหว่างกาลนี ้

แล้ว นโยบายการบญัชีสําหรับบริษัทยอ่ยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใช้นโยบายการบญัชีเช่นเดียวกบับริษัท

ใหญ่ในการจดัทํางบการเงินรวม ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยได้แสดงเป็นรายการแยก

ตา่งหากในงบดลุรวมและงบกําไรขาดทนุรวม 

2.6 ข้อมลูบางประการซึง่ควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจําปีท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป มิได้นํามาแสดงไว้ ณ ท่ีนี ้เน่ืองจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วในงบการ 

เงินระหวา่งกาล ดงันัน้งบการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วข้างต้น จงึควรอา่นประกอบกบังบการเงินและ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ซึง่ได้มีการตรวจสอบแล้ว 
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3. สรุปนโยบายบัญชีที่สาํคัญ 
  บริษัท ได้ใช้นโยบายบญัชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน

สําหรับปี พ.ศ. 2549 ยกเว้นดงันี ้

- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุน   

โดยไมมี่การตดัจําหน่ายคา่ความนิยม และในกรณีท่ีมีการด้อยคา่ของเงินลงทนุจะรับรู้ผลขาดทนุนัน้

ในงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ (ดหูมายเหต ุ18) 

  
4. ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกระแสเงนิสด 

เงินสดจา่ยในระหวา่งงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

ดอกเบีย้จ่าย 421,330,222  348,932,761  162,510,310  160,402,269 

ภาษีเงินได้ 29,658,108  21,108,316  3,723,815  3,508,040 
 

 
5.  ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ 

   (หน่วย:บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

        

ลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์        

     ลกูหนีท่ี้ถงึกําหนดชําระ 347,972,382  393,026,906  339,009,946  365,690,800 

มลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไมไ่ด้เรียกเก็บ 1,853,446,919  1,134,076,424  713,026,526  554,912,483 

ลกูหนีค้า่บริการและคา่เช่า 41,352,628  37,126,357  45,342,205  44,397,034 

ลกูหนีค้า่นํา้ 8,248,564  10,339,289  -  - 

ลกูหนีค้า่ไฟฟ้า 520,439,885  478,749,250  -  - 

ตัว๋เงินรับ 12,940,205  3,646,156  3,496,748  - 

           รวม 2,784,400,583  2,056,964,382  1,100,875,425  965,000,317 

       
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ลกูหนีก้ารค้าจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์และลกูหนีค้า่บริการ ยกเว้นมลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไมไ่ด้

เรียกเก็บของลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ แยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระได้ดงันี ้
 

   (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่ 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

        

ไมเ่กิน 3 เดือน 693  549  172  58 

มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 4  88  -  68 

มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 158  175  158  167 

มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 41  107  54  117 

              รวม 896  919  384  410 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของลูกหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ไว้ 

เน่ืองจากบริษัทยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่ลกูค้าและเป็นลกูหนีค้่างวดท่ีถึงกําหนดชําระแต่ยงัไม่

รับรู้รายได้ 
 

 

ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 
   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  

30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

จาํนวนเงนิตามที่ได้ทาํสัญญา        

จะซือ้จะขายแล้ว 12,407,195,349  11,205,672,461  10,613,191,142  9,463,039,770 
        

คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว 10,435,357,074  9,014,829,660  9,689,173,916  8,580,487,315 

หกั เงินท่ีรับชําระแล้ว (10,087,364,693)  (8,621,802,754)  (9,350,163,971)  (8,214,796,515) 

ลกูหนีค้า่งวดท่ีถึงกําหนดชําระ 347,992,381  393,026,906  339,009,945  365,690,800 
     

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเกบ็        

มลูคา่งานท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วจนถึงปัจจบุนั 11,899,643,137  10,116,719,121  10,402,200,442  9,135,399,798 

หกั คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว (10,435,337,074)  (9,014,829,660)  (9,689,173,916)  (8,580,487,315) 

                                                1,464,306,063  1,101,889,461  713,026,526  554,912,483 

รายการดงักลา่วประกอบด้วย        

มลูคา่ของงานท่ีเสร็จแตย่งัไม่ได้เรียกเก็บ 1,853,446,919  1,134,076,424  713,026,526  554,912,483 

คา่งวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ (389,140,856)  (32,186,963)  -  - 

 1,464,306,063  1,101,889,461  713,026,526  554,912,483 
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6. ต้นทุนการพัฒนาที่ดนิ 
   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  

30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

        

ท่ีดิน 4,670,346,069  4,232,461,339  4,193,531,131  3,789,833,433 

สิทธิในการใช้ท่ีดิน 551,416,860  -  -  - 

ต้นทนุการพฒันา 3,376,484,527  2,789,707,150  2,320,804,754  2,104,258,492 

ต้นทนุการกู้ ยืม 417,659,222  393,753,245  384,112,616  384,112,616 

 9,015,906,678  7,415,921,734  6,898,448,501  6,278,204,541 

หกั จํานวนท่ีโอนเป็นต้นทนุขายแล้วจนถึงปัจจบุนั (6,629,085,893)  (5,660,209,524)  (5,549,686,847)  (4,914,112,932) 

ต้นทนุการพฒันา - สทุธิ 2,386,820,785  1,755,712,210  1,348,761,654  1,364,091,609 
        

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

โรงงานสําหรับขาย 36,523,534  50,201,393  36,523,534  50,201,393 

รวมสินค้าสําเร็จรูป 65,651,534  79,329,393  36,523,534  50,201,393 

คา่ความนิยม 31,099,606  -  -  - 

          รวมต้นทนุการพฒันาท่ีดิน 2,483,571,925  1,835,041,603  1,385,285,188  1,414,293,002 

 บริษัทได้จํานองท่ีดิน (รวมท่ีดินในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์) ร้อยละ 85 ของพืน้ท่ีรวม และบริษัทย่อย

ได้จดจํานองท่ีดนิ (บางสว่น) ไว้กบัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาว  
   

7.  ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืน 
  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ีดําเนินงานในต่างประเทศได้ให้บุคคลอ่ืนใน

ประเทศไทยกู้ ยืมเงินเพิ่มเตมิจากเดมิ 18 ล้านหยวน เป็น 20.22 ล้านหยวน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 

กําหนดรับชําระคืนภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยบริษัทย่อยและผู้กู้ ตกลงให้ขยายเวลาการ

ชําระคืนเงินต้นทัง้วงเงินเดิมและวงเงินใหม่เป็นภายในวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2550 เงินให้กู้ ยืมดงักล่าว

คํา้ประกนัโดยผู้กู้ ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศออกหนงัสือคํา้ประกนัการกู้ ยืมแก่บริษัทย่อยวงเงินไม่

เกิน 90 ล้านบาท โดยบริษัทยอ่ยได้รับชําระคืนในไตรมาส 3 ปี 2550 ทัง้จํานวนแล้ว 
 

8.  เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้กับธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือซือ้กิจการท่ี

ประกอบธุรกิจก่อสร้างคอนโดเพ่ือขายและให้เช่าในประเทศจีน โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวนเงิน 300 

ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MMR ตอ่ปี เงินกู้ ยืมดงักลา่วคํา้ประกนัโดยบริษัทใหญ่ 
 

9. เจ้าหนีอ่ื้น 
  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ีดําเนินงานในต่างประเทศ ได้เรียกเก็บเงินมดัจําการย่ืนซองประมลูงานรับเหมา

ก่อสร้างคอนโดจากผู้ รับเหมาในโครงการ มลูคา่รวม 61.50 ล้านหยวน เทียบเท่า 282.04 ล้านบาท 
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10. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 บริษัทได้ทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์และสถาบนั 

การเงินภายในประเทศสามแห่งเพ่ือซือ้เงินลงทุนในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม วงเงินรวม 700 ล้านบาท โดยมีดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ MLR ถัวเฉล่ีย 3 

สถาบนัการเงินลบ 1.5 ตอ่ปี กําหนดชําระคืนเงินต้นตามอตัราท่ีระบใุนสญัญาทกุงวดสามเดือน และต้อง

ชําระให้เสร็จสิน้ภายในปี พ.ศ. 2555 เงินกู้ ยืมดงักล่าว บริษัทได้จํานําหุ้นสามญัของบริษัทร่วมท่ีบริษัท     

ถืออยูเ่ป็นหลกัประกนั  

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์

และสถาบันการเงินภายในประเทศสามแห่งจํานวนเงิน 2,100 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR         

ถวัเฉล่ีย 3 สถาบนัการเงินลบ 1.5 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินต้นตามอตัราท่ีระบใุนสญัญาทกุงวดหกเดือน 

ซึ่งในระหว่างงวด พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยได้รับเงินกู้ ยืมแล้วจํานวนเงิน 585 ล้านบาท เงินกู้ ยืมดงักล่าว     

คํา้ประกนัโดยจะจดจํานองท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษัทยอ่ย 

 
11. ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 
  ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ROJANA-W) มาใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัจํานวนรวม 86,313,634 หุ้น ในมูลค่าหุ้ นละ 2.986 บาท และ 2.967 บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้    

หุ้นละ 1 บาท ซึง่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้วเสร็จ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 และวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2550 และ วนัท่ี 22 สงิหาคม พ.ศ. 2550  
 
12. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในหนงัสือชีช้วน จากเดิมราคาใช้สิทธิ 2.986 บาท 

ตอ่ 1 หุ้นสามญั เป็น 2.967 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 
 
13. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คํานวณจากกําไรของสว่นงานท่ีสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบคุคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุและบวกกลบัด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนญุาต

ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนหลายฉบบั ซึ่งอยู่ในระหว่างการใช้สิทธิ     

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคล ดงันัน้จงึไมมี่ภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทนุ  
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14. เงนิปันผลจ่าย 
ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2550 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2550 มีมติ

ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจํานวนเงิน 406.74 ล้านบาท และตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 8/2550 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.40 บาท เป็นจํานวนเงิน 305.19 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 

711.93 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในปี พ.ศ. 2550 

ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2549 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2549 มีมติ

ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวนเงิน 328.10 ล้านบาท และตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 8/2549 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.40 บาท เป็นจํานวนเงิน 269.58 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 

597.68 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในปี พ.ศ. 2549 

ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งประจําปี พ.ศ. 2549 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 

2549 มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.77 บาท เป็นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท ซึง่บริษัท

ยอ่ยดงักลา่วได้จ่ายชําระครบถ้วนแล้วในไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2549 
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15. รายการบัญชีกับบุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน 
15.1  เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 

               (หน่วย : บาท) 
      งบการเงนิรวม 
      ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วธีิส่วนได้เสีย 
      ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่   
    ลักษณะ  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

ช่ือบริษัท  ประเภทกิจการ  ความสัมพนัธ์  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 
                 

บริษัทร่วม                 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชัน่  จํากดั

(มหาชน) 

สร้างโรงงานมาตรฐานใน

เขตอตุสาหกรรมและเขต

สวนอตุสาหกรรม เพ่ือให้

เช่าและ/หรือ เพ่ือขาย 

 ผู้ ถือหุ้น 

และกรรมการ 

ร่วมกนั 

 650.67  645.21  21.93  17.72  1,310,566,595 514,594,027 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็น

เนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 

บํารุงรักษาและบริการ

เก่ียวกบัการผลติของ   

โรงงานไฟฟ้า 

 ผู้ ถือหุ้น  30  30  25  25  37,208,566  28,295,303 

รวมเงนิลงทุน              1,347,775,161  542,889,330 
 

 

เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัทได้ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอน

เน็คชัน่ จํากดั (มหาชน) เพิ่มเติมในสดัส่วนร้อยละ 5.73 บริษัทได้จ่ายสิ่งตอบแทนในการซือ้เป็นเงินสดจํานวน 

693.77 ล้านบาท มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้รับ ณ วนัท่ีซือ้มีจํานวนเงิน 745.85 ล้านบาท  คา่ความ

นิยมท่ีเกิดขึน้เป็นจํานวน 52.08 ล้านบาท บริษัทตดัจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
 เม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม พ.ศ. 2550 บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้ทําสญัญาซือ้

ธุรกิจของบริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศจีน โดยประกอบ

ธุรกิจก่อสร้างอาคารชุดเพ่ือขายและให้เช่าในประเทศจีน มลูค่าตามสญัญา 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 

560 ล้านบาท มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้รับ ณ วนัท่ีซือ้มีจํานวน 512.68 ล้านบาท คา่ความนิยมท่ี

เกิดขึน้เป็นจํานวน 47.32 ล้านบาท บริษัทได้ตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายในปี 2550 การซือ้เงินลงทุน        

ดงักลา่วบริษัทยอ่ยได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและกรรมการเพ่ือชําระคา่หุ้นทัง้จํานวน (ดหูมายเหต ุ

8 และ 15.3) 
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(หน่วย : บาท) 
      งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
      ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วธีิราคาทุน 
      ณ วันที่    ณ วันที่  ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่   
    ลักษณะ  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

ช่ือบริษัท  ประเภทกิจการ  ความสัมพนัธ์  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 
                 

บริษัทย่อย                 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ 

จํากดั 

 โรงงานผลติไฟฟ้าและไอ

นํา้ 

 ผู้ ถือหุ้น  1,600  1,600  41  41  709,764,495  709,764,495 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 จําหน่ายนํา้ใช้ในสวน

อตุสาหกรรม  บริการบําบดั 

นํา้เสียในสวนอตุสาหกรรม 

 ผู้ ถือหุ้น  170  170  100  100  169,999,900  169,999,900 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั 

 อสงัหาริมทรัพย์ประเภท

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือ

ขายและให้เช่า 

 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 

 ผลติเอธิลแอลกอฮอล์

บริสทุธ์ิ 

 ผู้ ถือหุ้น  167.60  120.12  100  100  167,599,300  120,115,300 

รวมเงนิลงทุนในบริษัท
ย่อย 

             1,569,962,495  1,522,478,495 

บริษัทร่วม                 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชัน่  จํากดั

(มหาชน) 

 สร้างโรงงานมาตรฐานใน

เขตอตุสาหกรรม และเขต

สวนอตุสาหกรรม เพ่ือให้

เช่าและ/หรือเพ่ือขาย 

 ผู้ ถือหุ้น 

และกรรมการ 

ร่วมกนั 

 650.67  645.21  21.93  17.72  1,115,298,447  421,527,561 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็น

เนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 

 บํารุงรักษาและบริการ

เก่ียวกบัการผลติของ

โรงงานไฟฟ้า 

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

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม              1,139,369,447  445,598,561 

รวมเงนิลงทุน              2,709,331,942  1,968,077,056 

 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 และวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2550 บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากัด   

ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากมลูคา่หุ้นละ 55.62 บาท เป็น 82 บาท ต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 47.48 

ล้านบาท ซึง่บริษัทได้ชําระคา่หุ้นโดยครบถ้วนแล้ว 
 

15.2 ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากัด (บริษัทย่อยทางตรง) ได้ให้บริษัท อาร์พีดี 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม) ท่ีดําเนินงานในประเทศจีนกู้ ยืมเงินจํานวน 

20.26 ล้านหยวน เทียบเท่า 92.91 ล้านบาท โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.02 ต่อปี ครบกําหนด

ชําระคืนภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 
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15.3  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

  บริษัทยอ่ยบางแห่งได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากกรรมการ โดยไมมี่หลกัทรัพย์คํา้ประกนั ดงันี ้
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคิดต้นทุนระหว่างกัน 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 
กรรมการ            

คณุดิเรก  วินิชบตุร            

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 310,000,000  -  -  -  ร้อยละ 4 ตอ่ปี  - 

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั 71,000,000  -  -  -  -  - 
 

15.4  รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึน้จากรายการกับกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั กิจการเหล่านีเ้ก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีและ

ยอด     คงเหลือกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัสําคญั ดงันี ้
(หน่วย : บาท) 

 

ยอดค้างชาํระ ลักษณะความสัมพันธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

         

บริษัทย่อย         
     บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด         

          ลกูหนีก้ารค้า  -  -  12,663,958  19,726,677 

          หนีส้นิอ่ืน-เงินมดัจํารับ  -  -  184,800  184,800 

         รายได้รอตดับญัชี  -  -  375,000  - 
     บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเมนท์ จาํกัด         

        เจ้าหนีก้ารค้า  -  -  16,014,427  16,960,099 
     บริษัท โรจนะ ดซิทีลเลอร่ี จาํกัด         

          ลกูหนีก้ารค้า  -  -  2,000  24,000 

          หนีส้นิอ่ืน-เงินมดัจํารับ  -  -  4,000  56,000 
บริษัทร่วม         
     บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)         

          ลกูหนีก้ารค้า  185,669,135  119,485,209  185,669,135  118,970,800 

          หนีส้นิอ่ืน – เงินมดัจํารับ  105,000  -  -  - 

      บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั           

          ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า  13,345,339  10,721,843  -  - 

          ค่าบริการค้างจา่ย  16,837,793  14,822,217  -  - 
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 (หน่วย : บาท) 
 

ยอดค้างชาํระ ลักษณะความสัมพันธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน         
     บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด ผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั        

          ค่านายหน้าค้างจ่าย  37,843,952  24,352,678  37,843,952  24,352,678 

          ค่าบริการค้างจา่ย  1,125,000  1,500,000  -  - 

          เจ้าหนีค้่าเคร่ืองจกัร  -  65,577,470  -  - 
     บริษัท โรจนะ ดสิทริบวิช่ัน เซ็นเตอร์ จาํกัด มีกรรมการร่วมกนั        

          ลกูหนีก้ารค้า  -  -  39,911  - 
 

 

   (หน่วย : บาท) 

รายได้และค่าใช้จ่าย สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549
บริษัทย่อย            
  บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด            
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  5,105,485  - ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้จากการบริการ -  -  11,299,016  5,744,614     

         รายได้ค่าเช่า -  -  42,975  411,000     

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

 50,000

บาท/เดือน 
  บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด            
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  3,674,535  - ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้จากการบริการ -  -  172,768  127,368     

         ต้นทนุคา่นํา้ -  -  46,975,890  37,350,778  13  บาท / 
ลกูบาศก์เมตร 

 13  บาท /

ลกูบาศก์เมตร 

         ดอกเบีย้รับ -  -  -  1,797,686     
  บริษัท โรจนะ ดซิทลีเลอร่ี จาํกัด            
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  -  29,128,000  ราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระ      

         รายได้จากการบริการ -  -  6,067  20,609     

         รายได้ค่าเช่า -  -  30,000  82,000     

         ดอกเบีย้รับ   -  -  1,935,985     

บริษัทร่วม          
  บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)       
         รายได้จากการขายท่ีดิน 80,330,735  8,298,213  80,330,735  8,298,213   ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้จากการบริการ 591,611  -  -  -     
  บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด           
         ค่าบริหารจดัการ 21,015,921  18,398,910  -  -     

         ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 13,345,339  16,571,358  -  -     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            
  บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด            
   (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)           

         ค่านายหน้า 10,451,789  16,297,948  10,451,790  16,297,948  4%  4% 

         ค่าบริการ 375,000  375,000  -  -     

         ค่าเช่าเคร่ืองจกัร -  4,140,016  -  -     
  บริษัท โรจนะ ดสิทริบวิช่ัน เซ็นเตอร์ จาํกัด            

   (ลกัษณะความสมัพนัธ์มีกรรมการร่วมกนั)            

         รายได้จากการบริการ 122,820  123,584  122,820  114,402     
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   (หน่วย : บาท) 

รายได้และค่าใช้จ่าย สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 2549     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549
บริษัทย่อย            
  บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด            
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  32,418,381  - ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้จากการบริการ -  -  29,031,410  20,101,683     

         รายได้ค่าเช่า -  -  1,253,385  1,233,000     

         รายได้อ่ืน -  -  450,000  450,000  50,000 
บาท/เดือน 

 50,000

บาท/เดือน 
  บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด            
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  56,552,731  - ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้จากการบริการ -  -  503,164  347,766     

         ต้นทนุคา่นํา้ -  -  131,854,658  109,610,758  13  บาท / 
ลกูบาศก์เมตร 

 13  บาท /

ลกูบาศก์เมตร 

         ดอกเบีย้รับ -  -   -  1,797,686     
  บริษัท โรจนะ ดซิทลีเลอร่ี จาํกัด            
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  -  29,128,000  ราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระ 

         รายได้จากการบริการ -  -  6,069  48,533     

         รายได้ค่าเช่า -  -  225,604  169,071     

         ดอกเบีย้รับ -  -  -  1,935,985     

บริษัทร่วม          
  บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)        
         รายได้จากการขายท่ีดิน 263,260,803  230,147,407  263,260,803  230,147,407  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณ

ท่ีกําหนด 

         รายได้จากการบริการ 1,024,800  -  -  -   
  บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด           
         ค่าบริหารจดัการ 62,024,279  58,763,975  -  -     

         ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 60,690,632  22,316,198  -  -     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            

บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด            
   (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)           

         ค่านายหน้า 25,927,139  23,926,674  25,927,139  23,926,674  4%  4% 

         ค่าบริการ 1,125,000  1,125,000  -  -     

         ค่าเช่าเคร่ืองจกัร -  9,142,597  -  -     
บริษัท โรจนะ ดสิทริบวิช่ัน เซ็นเตอร์ จาํกัด            

   (ลกัษณะความสมัพนัธ์มีกรรมการร่วมกนั)            

         รายได้ค่าบริการ 395,940  336,684  395,940  327,502     

         ค่าบริการขนสง่ -  143,340  -  -     
 

 

รายได้คา่บริการเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บด้วยราคาตามท่ีตกลงกนั ซึง่สงูกวา่ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 
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16. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

  ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 

และ 2549 ประกอบด้วย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้ โรงผลิตสุรากล่ัน รวม 

          

รายได้ 2,062,609,315  2,857,434,455  18,201,545  -  4,938,245,315 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงาน 945,627,926   468,691,765  12,219,926  -  1,426,539,617 

รายได้อ่ืน         7,591,164 

กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน         8,159,820 

รายได้อ่ืน : ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ         1,293,486 

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         245,190,815 

คา่ความนิยมตดัจําหน่าย         (16,225,881) 

ต้นทนุท่ีไมส่ามารถปันสว่นได้         (688,821,005) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย         (127,481,057) 

กําไรสทุธิ         856,246,959 
          

สินทรัพย์ดําเนินงาน  

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550) 

 

9,256,457,965 

  

7,907,792,634 

  

782,954,857 

  

414,176,732 

  

18,361,382,188 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้  โรงผลิตสุรากล่ัน  รวม 
          

รายได้ 1,928,536,987  2,633,027,701  12,208,291  -  4,573,772,979 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงาน 836,243,643  534,752,652  7,838,287  -  1,378,834,582 

รายได้อ่ืน         4,551,515 

กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน         76,817,769 

 รายได้อ่ืน : ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ         1,298,242 

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         139,959,422 

ต้นทนุท่ีไมส่ามารถปันสว่นได้         (548,979,994) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย         (267,271,341) 

กําไรสทุธิ         785,210,195 
          

สินทรัพย์ดําเนินงาน  

(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549) 

 

7,029,063,915 

  

7,343,231,491 

  

653,522,362 

  

150,442,508 

  

15,176,260,276 
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17. กาํไรต่อหุ้น 

 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญั   

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีออกระหวา่งงวด ดงันี ้
       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 

       ภายหลังปรับปรุง  ก่อนปรับปรุง 

กําไรสทุธิ (บาท) 227,600,159  204,275,390  75,277,883  55,715,109  204,275,390 

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 715,051,664  671,531,643  715,051,664  671,531,643  671,531,643 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.32  0.30  0.11  0.08  0.30 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด          

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 828,040,626  842,236,631  828,040,626  842,236,631  842,236,631 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.27  0.24  0.09  0.07  0.24 
 

 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 

       ภายหลังปรับปรุง  ก่อนปรับปรุง 

กําไรสทุธิ (บาท) 856,246,959  785,210,195  489,861,672  417,854,178  785,210,195 

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 690,184,906  657,037,979  690,184,906  657,037,979  657,037,979 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.24  1.20  0.71  0.64  1.20 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด          

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 796,486,037  830,378,302  796,486,037  830,378,302  830,378,302 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 1.08  0.95  0.62  0.50  0.95 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 137,032,443 หน่วย ซึง่

มีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเท่ากบั 2.967 บาท ในอตัราส่วน 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั 

ในการคํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลดคํานวณโดยสมมติว่ามีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธินัน้ มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยท่ีใช้ในการคํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือน

และเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 เท่ากบั 16.91 บาท และ 13.23 บาท ตามลําดบั 
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18. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ท่ีประชุมมี

มติให้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึง่แสดงในงบการเงิน

เฉพาะบริษัทจากเดิมบนัทึกเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียมาเป็นบนัทึกตามวิธี

ราคาทุนก่อนตัดบัญชีค่าความนิยมและไม่ตัดจําหน่ายค่าความนิยม เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภา

วิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 26/2549 และฉบบัท่ี 32/2549 เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 เร่ือง “งบการเงิน

รวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย” และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 45 เร่ือง “การบญัชี

สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม” บริษัทได้ปรับย้อนหลงังบการเงินเฉพาะของบริษัทงวดก่อนท่ีนํามาแสดง

เปรียบเทียบเสมือนวา่บริษัทได้บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนโยบายใหม่มาโดยตลอด 

ดงันัน้ข้อมูลงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2549 และงบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ท่ีนํามาเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมลูท่ีจดัทํา

ขึน้ตามนโยบายบญัชีใหม ่ผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี มีดงันี ้
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

งบดุล  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมลดลง 573.40 

กําไรสะสมลดลง 573.40 
 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเก้าเดือน 
 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2549 
งบกาํไรขาดทุน    

รายได้เงินปันผลเพิ่มขึน้ -  108.03 

สว่นแบง่กําไรจากบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมลดลง (148.56)  (475.39) 

กําไรสทุธิลดลง (148.56)  (367.36) 
    

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานลดลง (บาท) (0.22)  (0.56) 

กําไรตอ่หุ้นปรับลดลง (บาท) (0.17)  (0.45) 
 

  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตัง้แต่อดีตจนถึงต้นงวดของปี พ.ศ. 2550 และ 2549 

ท่ีต้องนํามาปรับลดกําไรสะสมต้นงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2549 และ 2548 เป็นจํานวนเงิน 573.40 ล้านบาท และ 431.72 ล้านบาท ตามลําดบั 
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19. หนังสือคํา้ประกัน 

19.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศออก

หนงัสือคํา้ประกนัตอ่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเพ่ือคํา้ประกนัการจ่ายชําระเงินคา่ใช้ไฟฟ้าของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยเป็นจํานวนเงินรวม 163.12 ล้านบาท 

19.2   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่ง 

ออกหนงัสือคํา้ประกนัการยกเลิกสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าก่อนครบกําหนดอายสุญัญาเป็นจํานวนเงิน 

163 ล้านบาท 

19.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่ง

ออกหนังสือคํา้ประกันต่อคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร เพ่ือคํา้ประกันการจัดทํา

สาธารณปูโภคโครงการหนึง่ของบริษัทยอ่ยจํานวนเงิน 8.17 ล้านบาท  

19.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่ง

ออกหนงัสือคํา้ประกนัในการย่ืนคําร้องและข้อเสนอในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก FIRM 90 

MW ตอ่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยในวงเงิน 45 ล้านบาท 

 
20. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

20.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัในด้านการพฒันาโครงการและ

ก่อสร้างเป็นจํานวนประมาณ 875 ล้านบาท 30.79 ล้านเหรียญสหรัฐ 6.23 ล้านยูโร และ 33.65 

ล้านเยน 

20.2 บริษัทได้ทําสญัญาคํา้ประกันปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติของ   
ลูกค้าของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยองกับบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) วงเงิน 90.15 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยบริษัทได้นําเงินสดมาเป็น

หลกัประกัน ซึ่งได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน และบริษัทจะได้รับเงินคืนในแต่ละปีตาม

ปริมาณการใช้ของลกูค้าในอตัรา 12.91 บาทต่อล้านบีทีย ูแต่ทัง้นีป้ริมาณการใช้รวมกนัต้องไม่ต่ํา

กวา่ 6.98 ล้านบีทีย ู

20.3 บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาระยะยาว ดงันี ้

20.3.1 สญัญาขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีอายุสญัญา 25 ปี  

เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเง่ือนไขในสญัญากําหนดให้บริษัทย่อยต้องย่ืน

หลกัประกนัในรูปของหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารเป็นจํานวนเงิน 163 ล้านบาท เพ่ือเป็น

หลกัประกนั 
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20.3.2 สญัญาซือ้แก๊สกบับริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) สญัญามีระยะเวลา 21 ปี โดยปริมาณการ

ซือ้ขายและราคาก๊าซให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญา ซึ่งคู่สญัญาสามารถต่ออายสุญัญา

ออกไปได้อีก 4 ปี    

20.4   ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน จํานวนเงิน

ประมาณ 408 ล้านบาท โดยจ่ายเงินมดัจําไปแล้วจํานวนเงิน 213 ล้านบาท  
 
21. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิระหว่างกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท เม่ือ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
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