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รายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดลุรวมของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และงบดลุเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2552 งบกําไรขาดทนุรวมและงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและ

เก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 และ 2551 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

ของบริษัท สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนัของแตล่ะปี  ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่

ความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ้สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานตอ่

งบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินของบริษัท           

อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และ

บริษัท โรจนะ อินทีเรียร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยในตา่งประเทศและรวมอยู่ในงบการเงินรวมสําหรับงวด

สามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว               

มียอดรวมสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 15.98 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552          

งบการเงินของบริษัทย่อยดงักลา่วสอบทานโดยผู้สอบบญัชีอ่ืนของบริษัทย่อย โดยข้าพเจ้าได้รับรายงาน

การสอบทานของผู้สอบบญัชีอ่ืนลงวนัท่ี 15,16 และ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2552 และความเห็นของข้าพเจ้า

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัจํานวนเงินของรายการตา่งๆ ของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว ซึง่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมได้

ถือตามรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน ซึ่ง

กําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตัิงานสอบทานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่า งบ

การเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การสอบทานนีมี้ขอบเขตจํากัด โดย

สว่นใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบคุลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงิน  จึงให้

ความเช่ือมัน่น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินท่ีสอบทานได้ 

 



 

ข้าพเจ้าไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน 
 

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) สําหรับ

ปีสิน้สุดวนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเสนอรายงาน       

ไว้อย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 งบดลุรวมและงบดลุเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทท่ีข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดงักลา่ว ข้าพเจ้ามิได้

ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนัน้ 
 

 
 
 
 
                  
          นางสาวปราณีย์  ผลงาม 
            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 

                   บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 

 
 
 
 
                   

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงนิระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิ 
 

โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

  สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน   
 

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551 
 



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

              สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 698,364,672          520,273,783     186,591,580          404,979,311   

    เงินลงทนุชัว่คราวที่ใช้เป็นหลกัประกนั 37,675,812            41,548,718       - -

    ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 5 862,294,040          1,509,373,012  261,595,591          848,773,700   

    เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 15.3 - - 1,165,200,000       607,900,000   

    ลกูหนีจ้ากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย 15,331,043            15,331,043       117,672,581          117,672,581   

    ต้นทนุการพฒันาที่ดิน 6 4,503,511,046       4,524,593,920  1,679,756,916       ###########

    สินค้าคงเหลือ 93,987,239            47,743,629       - -

    อะไหล่ 161,840,470          159,849,349     - -

    เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับซือ้ที่ดินและอาคาร 87,151,933            93,113,212       - -

    สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 247,820,461          265,716,132     53,761,431            66,887,917     

    รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 6,707,976,716       7,177,542,798  3,464,578,099       ###########

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 18,552,546            13,149,940       100,000                 100,000          

    เงินลงทนุในบริษัทร่วม 15.1 1,622,444,896       1,679,853,426  1,139,369,447       ###########

    เงินลงทนุในบริษัทย่อย 15.2 - - 2,389,212,995       ###########

    ที่ดินรอการพฒันา 1,801,274,739       1,792,218,665  1,304,864,782       ###########

    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,814,881,025       9,969,397,310  702,444,699          726,684,813   

    สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 184,883,755          195,486,109     - -

    สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 43,324,710            44,347,196       42,234,682            42,234,682     

    รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 13,485,361,671     ############ 5,578,226,605       ###########

รวมสินทรัพย์ 20,193,338,387    ############ 9,042,804,704      ###########

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีสิ้นหมุนเวียน หมายเหตุ

     เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 7 1,816,342,529       1,731,396,442  1,389,000,000       ###########

     เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 349,167,344          492,856,343     75,274,827            107,593,332   

     เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 15.5 44,088,831            55,147,120       1,158,028              17,679,438     

     เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ 25,142,009            129,021,638     746,180                 2,048,969       

     เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 8 1,748,489,583       1,343,642,936  911,788,000          874,288,000   

     เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 15.4 - 575,500,000     - -

     เงินประกนัผลงานค้างจ่าย 55,483,099            134,870,853     261,863                 1,471,873       

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 279,838,397          260,440,440     257,472,503          64,864,551     

     ค่างวดที่ยงัไม่รับรู้รายได้ 5 721,078,394          574,088,128     46,500,000            -

     เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 313,172,782          40,760,106       53,370,600            6,768,850       

     หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 146,881,971          137,913,094     10,742,147            8,161,910       

     รวมหนีส้ินหมนุเวียน 5,499,684,939       5,475,637,100  2,746,314,148       ###########

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 15.5 56,746,273            - - -

     เงินกู้ ยืมระยะยาว 8 7,362,005,812       8,481,016,523  2,560,899,765       ###########

     หนีส้ินอื่น - เงินมดัจํารับ 35,283,237            36,002,985       34,193,037            35,141,785     

    รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 7,454,035,322       8,517,019,508  2,595,092,802       ###########

รวมหนีสิ้น 12,953,720,261    ############ 5,341,406,950      ###########

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

    ทุนเรือนหุ้น 9

        ทนุจดทะเบยีน

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

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

        ทนุที่ออกและเรียกชําระแล้ว

             หุ้นสามญั 897,163,131 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 897,163,131          897,163,131          

             หุ้นสามญั 833,317,417 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 833,317,417     833,317,417   

        เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 10 - 182,717,730     - 182,717,730   

        ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 9 1,204,139,611       1,081,172,762  1,204,139,611       ###########

        ส่วนเกินจากการเปลี่ยนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม 194,460,168          194,460,168     - -

        กําไรจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย 22,335,105            126,800,297     - -

        กําไรสะสม

             จดัสรรแล้ว

                   ทนุสํารองตามกฎหมาย 119,621,751          90,000,000       119,621,751          90,000,000     

             ยงัไม่ได้จดัสรร 2,872,674,292       2,693,164,652  1,480,473,261       ###########

     รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,310,394,058       5,201,633,026  3,701,397,754       ###########

     ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 1,929,224,068       1,677,705,810  - -

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,239,618,126       6,879,338,836  3,701,397,754       ###########

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,193,338,387    ############ 9,042,804,704      ###########

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

งบการเงนิรวม



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้

    รายได้จากการขายท่ีดิน 776,791,676   253,210,736   ######### 253,210,736

    รายได้จากการขายอาคารชดุ 293,423,379   305,871,300   - -

    รายได้จากการขาย ########### ########### - -

    รายได้ค่าบริการ 98,478,476     100,656,212   97,201,363  105,205,023

    รายได้ค่าเช่า 15,917,315     17,285,714     18,776,612  17,703,554

    กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - (92,721) - -

    รายได้อ่ืน 4,157,293       467,302          11,652,139  7,826,263     

    รวมรายได้ ########### ########### ######### 383,945,576 

ค่าใช้จ่าย 12

    ต้นทนุขายท่ีดิน 356,759,412   121,917,087   ######### 121,917,088

    ต้นทนุขายอาคารชดุ 194,895,979   201,542,447   - -

    ต้นทนุขาย 946,041,247   929,205,046   - -

    ต้นทนุค่าบริการ 46,478,440     54,659,725     87,515,669  93,171,969

    ต้นทนุค่าเช่า 10,865,045     11,014,185     10,865,045  11,014,185

    กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดิน - - 41,035,457  -

    ค่าใช้จ่ายในการขาย 39,479,182     15,793,432     2,657,426    9,041,164

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63,981,925     66,024,044     28,809,977  18,088,264

    ค่าตอบแทนกรรมการ 1,659,017       1,659,016       1,659,017    1,659,016

    รวมค่าใช้จ่าย ########### ########### ######### 254,891,686 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 683,831,353  372,782,599  ######### 129,053,890 

ต้นทนุทางการเงิน (120,760,089)  (132,418,013)  (51,155,559) (70,798,242)

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 19,050,310 12,833,903 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 582,121,574   253,198,489   ######### 58,255,648   

ภาษีเงินได้ 14 (45,959,142)    (47,777,191)    - -

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 536,162,432  205,421,298  ######### 58,255,648   

การแบ่งปันกาํไร

    สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 471,829,214   156,093,507   ######### 58,255,648

    สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 64,333,218     49,327,791     - -

    รวม 536,162,432   205,421,298   ######### 58,255,648

กาํไรต่อหุ้น 16

   กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.52                0.19                0.36             0.07              

   กําไรต่อหุ้นปรับลด - 0.18                - 0.07              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 และ 2551

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้

    รายได้จากการขายท่ีดิน ########### ########### ########### 1,065,478,407

    รายได้จากการขายอาคารชดุ 691,292,551   357,777,199   - -

    รายได้จากการขาย ########### ########### - -

    รายได้ค่าบริการ 262,886,971   291,198,520   258,261,555   300,965,607

    รายได้ค่าเช่า 48,766,152     50,413,391     57,265,360     51,664,876

    กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 6,528,000       - 28,050,000

    รายได้เงินปันผล - - 117,893,914   178,715,870

    กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 5,848,443       - -

    รายได้อ่ืน 14,081,649     13,947,114     27,734,272     18,611,326

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

ค่าใช้จ่าย 12

    ต้นทนุขายท่ีดิน 463,771,551   570,946,411   463,771,551   579,905,862

    ต้นทนุขายอาคารชดุ 416,167,077   229,615,948   - -

    ต้นทนุขาย ########### ########### - -

    ต้นทนุค่าบริการ 129,275,439   154,436,269   232,357,551   271,026,334

    ต้นทนุค่าเช่า 32,475,591     32,099,584     32,475,591     32,099,584

    กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดิน - 5,312,619       41,035,457     5,312,619

    กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 13 (22,670,734)    (48,118,477)    (22,670,734)    (21,313,922)

    ค่าใช้จ่ายในการขาย 60,813,050     50,915,447     8,514,153       22,772,419

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 214,170,423   235,063,834   82,227,340     80,425,600

    ค่าตอบแทนกรรมการ 4,940,984       4,940,984       4,940,984       4,940,984

    รวมค่าใช้จ่าย ########### ########### 842,651,893  975,169,480  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ ########### ########### 622,469,642  668,316,606  

ต้นทนุทางการเงิน (377,464,106)  (377,685,418)  (167,871,069)  (183,537,684)

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 60,485,384     46,029,753     - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 863,403,555   792,560,986   454,598,573   484,778,922   

ภาษีเงินได้ 14 (101,672,341)  (158,323,209)  - -

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 761,731,214  634,237,777  454,598,573  484,778,922  

การแบ่งปันกาํไร

    สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 657,712,956   455,141,430   454,598,573   484,778,922   

    สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 104,018,258   179,096,347   - -

    รวม 761,731,214   634,237,777   454,598,573   484,778,922   

กาํไรต่อหุ้น 16

   กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.73                0.56                0.51                0.59                

   กําไรต่อหุ้นปรับลด - 0.52                - 0.56                

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 และ 2551

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น รวม

เงนิรับล่วงหน้า ส่วนเกินมูลค่า กําไร(ขาดทุน) รวมส่วนของ ส่วนน้อย

ค่าหุ้น หุ้นสามัญ เปลี่ยนสัดส่วน จากการแปลงค่า จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถอืหุ้น

การถอืหุ้น งบการเงนิของ ทุนสํารอง บริษัทใหญ่

หมายเหตุ ในบริษัทร่วม บริษัทย่อย ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 - หลงัปรับปรุง 763,594,644  - 944,057,655     187,379,359   (8,346,936)          90,000,000    2,590,890,692  4,567,575,414  1,499,629,566    6,067,204,980  

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม - - - 2,296,006       - - - 2,296,006         - 2,296,006         

ขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย - - - - 113,393,307       - - 113,393,307     - 113,393,307     

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น 763,594,644  - 944,057,655     189,675,365   105,046,371       90,000,000    2,590,890,692  4,683,264,727  1,499,629,566    6,182,894,293  

กําไรสทุธิสําหรับงวด - - - - - - 455,141,430     455,141,430     179,096,347       634,237,777     

รวมรายได้ทัง้สิน้ที่รับรู้สําหรับงวด 763,594,644  - 944,057,655     189,675,365   105,046,371       90,000,000    3,046,032,122  5,138,406,157  1,678,725,913    6,817,132,070  

เงินปันผลจ่าย 11 - - - - - - (499,557,700)    (499,557,700)    - (499,557,700)    

หุ้นสามญั 9 69,719,390    - - - - - - 69,719,390       41,413,465         111,132,855     

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 9 - - 137,108,592     - - - - 137,108,592     - 137,108,592     

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 833,314,034  - 1,081,166,247  189,675,365   105,046,371      90,000,000   2,546,474,422  4,845,676,439  1,720,139,378   6,565,815,817  

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  

ขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย - - - - (104,465,192)      - - (104,465,192)    - (104,465,192)    

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น 833,317,417  182,717,730    1,081,172,762  194,460,168   22,335,105         90,000,000    2,693,164,652  5,097,167,834  1,677,705,810    6,774,873,644  

กําไรสทุธิสําหรับงวด - - - - - - 657,712,956     657,712,956     104,018,258       761,731,214     

รวมรายได้ทัง้สิน้ที่รับรู้สําหรับงวด 833,317,417  182,717,730    1,081,172,762  194,460,168   22,335,105         90,000,000    3,350,877,608  5,754,880,790  1,781,724,068    7,536,604,858  

ทนุสํารองตามกฎหมาย - - - - - 29,621,751    (29,621,751)      - - -

เงินปันผลจ่าย 11 - - - - - - (448,581,565)    (448,581,565)    - (448,581,565)    

หุ้นสามญั 9 63,845,714    - - - - - - 63,845,714       147,500,000       211,345,714     

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 10 - (182,717,730)   - - - - - (182,717,730)    - (182,717,730)    

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 9 - - 122,966,849     - - - - 122,966,849     - 122,966,849     

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 897,163,131  - 1,204,139,611  194,460,168   22,335,105        119,621,751  2,872,674,292  5,310,394,058  1,929,224,068   7,239,618,126  

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

และเรียกชําระแล้ว

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนเกินจากการ กําไรสะสม



(หน่วย : บาท)

เงินรับล่วงหน้า ส่วนเกินมูลค่า รวม

ค่าหุ้น หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

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

กําไรสทุธิสาํหรับงวด  - -  -  - 484,778,922       484,778,922       

รวมรายได้ทัง้สิน้ท่ีรับรู้สาํหรับงวด 763,594,644    - 944,057,655       90,000,000      2,015,826,916    3,813,479,215    

เงินปันผลจ่าย 11 - - - - (499,557,700)      (499,557,700)      

หุ้นสามญั 9 69,719,390      - -  -  - 69,719,390         

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 9  -  - 137,108,592       - - 137,108,592       

ยอดคงเหลอืปลายงวด วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 833,314,034    - 1,081,166,247    90,000,000     1,516,269,216    3,520,749,497    

ยอดคงเหลอืต้นงวด วนัท่ี 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    

กําไรสทุธิสาํหรับงวด  -  -  -  - 454,598,573       454,598,573       

รวมรายได้ทัง้สิน้ท่ีรับรู้สาํหรับงวด 833,317,417    182,717,730     1,081,172,762    90,000,000      1,958,676,577    4,145,884,486    

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - - 29,621,751      (29,621,751)        -

เงินปันผลจ่าย 11 - - - - (448,581,565)      (448,581,565)      

หุ้นสามญั 9 63,845,714       -  -  -  - 63,845,714         

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 10  - (182,717,730)     -  -  - (182,717,730)      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 9  -  - 122,966,849        -  - 122,966,849       

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 897,163,131   - 1,204,139,611    119,621,751   1,480,473,261    3,701,397,754    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี ้

และเรียกชําระแล้ว

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก กาํไรสะสม



(หน่วย : บาท)

2552 2551 2552 2551

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

    กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 759,385,297    613,464,639    454,598,573   484,778,922    

    รายการปรับกระทบ

             คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 362,394,808    294,005,749    39,438,886     33,183,414      

             (กําไร)ขาดทนุจากการจําหนา่ยและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร 245,574           (278,761)          4,418              1,612               

             ตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 10,602,354      8,095,620        - -

             สว่นแบง่กําไรในบริษัทยอ่ยท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 104,018,258    179,096,347    - -

             (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (3,119,709)       1,002,612        - -

             กําไรจากการขายท่ีดิน (540,194,883)   (480,214,441)   (540,194,883)  (485,572,545)   

             กําไรจากการขายอาคารชดุ (275,125,474)   (128,161,251)   - -

             กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดิน - 5,312,619        41,035,457     5,312,619        

             กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย (22,670,734)     (48,118,477)     (22,670,734)    (21,313,922)     

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

             เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - - (117,893,914)  (178,715,870)

             สว่นแบง่ผลกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (60,485,384)     (46,029,753)     - -

             รายได้จากการลงทนุ (1,065,985)       (3,181,220)       (26,713,359)    (11,875,644)     

             คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 377,464,106    375,685,418    167,871,069   181,537,684    

711,448,228    764,151,101    (4,524,487)      (20,713,730)     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้



(หน่วย : บาท)

2552 2551 2552 2551

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ต่อ)

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีถือเป็นหลกัประกนั 3,848,982        105,068,406    - -

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 2,342,337,957 2,138,965,488 ########### 1,040,238,150 

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในอะไหล่ (1,991,121)       (12,965,374)     - -

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในต้นทนุการพฒันาท่ีดิน (841,866,807)   (760,379,787)   (182,284,472)  (380,552,746)   

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินค้าคงเหลือ (46,243,610)     (25,178,892)     - -

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สิทธิในการใช้ท่ีดิน - ########### - -

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในเงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับซือ้ท่ีดิน 5,961,279        (29,901,941)     - 58,119,500      

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 7,143,810        24,080,396      14,885,729     18,594,606      

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในท่ีดินรอการพฒันา (26,045,021)     (320,008,818)   (22,912,739)    (130,549,773)   

           (เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1,022,486        1,567,800        - 1,953,802        

           เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย (143,688,999)   (24,573,993)     (32,318,505)    144,187,809    

           เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั (33,242,012)     (3,615,392)       (16,521,410)    (6,792,496)       

           เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน (77,314,125)     1,509,919        (1,210,010)      30,015             

           เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (57,995,444)     (30,188,100)     (7,621,563)      2,315,632        

           เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในคา่งวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ 146,990,266    (237,009,083)   46,500,000     (269,640,000)   

           เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 272,412,676    (9,317,363)       46,601,750     (1,107,410)       

           เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 8,103,467        (16,806,896)     2,580,237       (16,091,982)     

           เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีส้ินอ่ืน - เงินมดัจํารับ (719,748)          3,841,229        (948,747)         3,406,229        

          (กําไร)ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินในบริษัทยอ่ย (94,892,162)     92,463,791      - -

          เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,175,270,102 526,626,348    ########### 443,397,606    

          เงินสดรับดอกเบีย้ 1,065,985        3,181,220        26,713,359     11,875,644      

          เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (415,601,071)   (453,891,760)   (165,664,983)  (178,179,852)   

          เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (126,130,641)   (122,558,317)   (5,134,929)      (6,004,420)       

       เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 1,634,604,375 (46,642,509)    ########### 271,088,978   

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้



(หน่วย : บาท)

2552 2551 2552 2551

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

    ลดลงในเงินลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงิน - 545,000,000    - -

    เพ่ิมขึน้ในเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - (557,300,000)  (680,200,000)   

    เพ่ิมขึน้ในเงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั (2,720)              (95,528)            - -

    เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 93,458             280,374           - -

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (287,290,248)   ########### (16,505,980)    (130,012,337)   

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - (7,054,816)       - -

    เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - - (102,500,000)  (652,100,000)   

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

    เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 117,893,914 178,715,870    117,893,914 178,715,870

         เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (169,305,596)  (744,487,156)  (558,412,066)  ###########

    เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้

         จากสถาบนัการเงิน 84,946,087      (417,732,135)   (151,000,000)  (165,000,000)   

(575,500,000)   (73,000,000)     - -

521,042,000    2,577,600,000 - 2,030,000,000 

    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว ########### ########### (517,306,555)  (557,700,000)   

4,094,833        206,827,982    4,094,833       206,827,982    

147,500,000    - - -

(224,511,716)   (499,557,700)   (224,511,716)  (499,557,700)   

         เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ ########### 405,154,265   (888,723,438)  1,014,570,282 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงนิสด

    และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (9,573,030)      20,929,516     - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 178,090,889   (365,045,884)  (218,387,731)  47,112,793     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 520,273,783    662,307,835    404,979,311   161,376,925    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 698,364,672   297,261,951   186,591,580  208,489,718   

    เงินสดรับคา่หุ้นสามญัจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

    ลดลงในเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

    เงินสดรับคา่หุ้นสามญั

    เงินสดจ่ายเงินปันผล

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว



 1 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551 
“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   

สวนอตุสาหกรรมท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและระยอง  
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 โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู ่    

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

วฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า            

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ ตัง้อยู่

เลขท่ี 148 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า  

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่

เลขท่ี 148 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

ประกอบธุรกิจผลติสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช่  

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว จังหวัดเจียงซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี 

สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว จังหวัดเจียงซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารเพ่ือขายและให้เช่า 

บริษัท โรจนะ อินทีเรียร์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่     

เลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว จงัหวดัเจียงซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจให้บริการ

ตกแตง่ภายใน 
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1.3 วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  
วิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีท่ีผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อ

สภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง โดยจะเห็นได้จากการลดลงอย่างมากของราคาหุ้นทัว่โลก ภาวะ     

การตงึตวัของตลาดสนิเช่ือรวมทัง้การกู้ ยืมระหวา่งธนาคาร การล้มละลายของสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ 

และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีลดลง วิกฤตการณ์ดงักล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ 

แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมลูคา่ของสนิทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นจํานวน

มาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ ได้ใช้ความพยายามในการท่ีจะแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้ แตย่งัคงมี

ความไม่แน่นอนว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลบัคืนสู่สภาวะปกติเม่ือใด งบการเงินนีจ้ดัทําบน      

พืน้ฐานข้อเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั และประมาณการและข้อสมมติฐานตา่ง ๆ ท่ี

บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจบุนั อย่างไรก็ตามงบการเงินนีอ้าจได้รับผลกระทบ

จากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
 
2.  เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

2.1  งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 

2552 และ 2551 ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 

2550) (ฉบับ 41 เดิม) และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตาม

ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เร่ืองการจดัทําและส่ง

งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 
รายการยอ่ในงบการเงินได้จดัทําขึน้ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 

2552 เร่ือง กําหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และได้จดัประเภทรายการใหม่ในงบ

การเงิน สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ท่ีแสดงไว้เพ่ือการ

เปรียบเทียบตามประกาศดงักลา่วแล้ว  
2.2 ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551   

ไมเ่ป็นข้อบง่ชีใ้ห้เห็นการคาดการณ์ผลการดําเนินงานเตม็ปี 

2.3 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งนํามาแสดง

เปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั ซึง่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

แล้ว 

 

 

 

 

 



 3 

 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงิน ของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบกิจการในประเทศไทยและในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ประเภทธุรกจิ อัตราการถือหุ้นโดยบริษัท (%) 
  ณ วันที่  ณ วันที่  
  30 กันยายน 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษัท โรจนะ อนิดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั จําหน่ายนํา้ใช้ในนิคมอตุสาหกรรม   

บําบดันํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม 

90 90 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า  41*  41* 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทการ   

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เชา่ 

100 100 

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั ผลิตสุรากลั่นประ เภทวิส กี  ้บ ร่ัน ดี   

สรุาขาวและสรุาแช ่

100 100 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทการ  

ก่อสร้างเพ่ือขายและให้เชา่ 

100 100 

บริษัทย่อยทางอ้อม    

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทการ  

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เชา่ 

100 100 

บริษัท โรจนะ อนิทีเรียร์ จํากดั  บริการตกแตง่ภายใน 100 - 
 

* บริษัทและผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 60 และมีนโยบายในการบริหารงานไป

ในทิศทางเดียวกัน ทําให้บริษัทมีอํานาจในการควบคมุ ดงันัน้งบการเงินรวมจึงได้รวมงบการเงินของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั 

2.5 งบการเงินระหวา่งกาลรวม เป็นการรวมรายการบญัชีของบริษัทกบับริษัทยอ่ย โดยได้ตดัรายการค้าและ

ยอดคงเหลือระหว่างกัน ตลอดจนกําไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินระหว่างกาลนี ้

แล้ว นโยบายการบญัชีสําหรับบริษัทย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใช้นโยบายการบญัชีเช่นเดียวกับบริษัท

ใหญ่ในการจัดทํางบการเงินรวม ข้อมูลเก่ียวกับส่วนของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยได้แสดงเป็นรายการแยก

ตา่งหากในงบดลุรวมและงบกําไรขาดทนุรวม 

2.6 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปีท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง    

ทัว่ไป มิได้นํามาแสดงไว้ ณ ท่ีนี ้เน่ืองจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วในงบการเงิน

ระหวา่งกาล ดงันัน้งบการเงินระหว่างกาลดงักลา่วข้างต้น จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินและหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซึง่ได้มีการตรวจสอบแล้ว 
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3. การยกเลิกและการประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีใหม่ 
3.1  ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 12/2552 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เร่ืองการจดัเลขระบุ

ฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนัน้เลขระบุฉบับ        

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือน

และเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 และ 2551 ได้แสดงตามประกาศดงักลา่ว 

3.2  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 16/2552 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ดงันี ้

3.2.1 ให้ยกเลกิมาตรฐานการบญัชีตามประกาศ ก.บช. ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ. 2543) จํานวน 2 ฉบบั ดงันี ้

เร่ืองแมบ่ทการบญัชี 

ฉบบัท่ี 47  เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

3.2.2  ให้ใช้มาตรฐานการบญัชี ดงันี ้

เร่ืองแมบ่ทการบญัชี (ปรับปรุง 2550) 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

3.2.3  ให้ใช้มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่ดงันี ้ 

 วนัท่ีให้เร่ิมปฏิบตั ิ

ฉบบัท่ี 40  เร่ืองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

ฉบบัท่ี 20  เร่ืองการบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม พ.ศ. 2555 

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะนํามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบตัิเม่ือมีผลบงัคบั

ใช้และประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเม่ือนํามาถือ

ปฏิบตั ิ

 
4.  สรุปนโยบายบัญชีที่สาํคัญ 

บริษัท ได้ใช้นโยบายบญัชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน

สําหรับปี พ.ศ. 2551 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

ลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์        

ลกูหนีท่ี้ถงึกําหนดชําระ 13,269,274  331,203,631  14,195,000  207,030,814 

มลูคา่งานท่ีเสร็จยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 202,310,390  605,718,313  202,310,390  598,287,126 

ลกูหนีค้า่บริการและคา่เช่า 40,809,852  39,509,840  45,090,201  43,455,760 

ลกูหนีค้า่นํา้ 6,026,293  3,396,472  -  - 

ลกูหนีค้า่บริการไฟฟ้า 597,730,444  529,232,169  -  - 

ลกูหนีก้ารค้า 1,423,200  -  -  - 

ตัว๋เงินรับ 724,587  312,587  -  - 

รวม 862,294,040  1,509,373,012  261,595,591  848,773,700 
     
   ลกูหนีก้ารค้าจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์และลกูหนีค้า่บริการ ยกเว้นมลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไมไ่ด้

เรียกเก็บของลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ แยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระได้ดงันี ้
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

        

ไมเ่กิน 3 เดือน 643  557  43  42 

มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 2  90  2  90 

มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน -  150  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 14  106  14  118 

              รวม 659  903  59  250 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ไว้      

เน่ืองจากบริษัทยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารชุดให้แก่ลกูค้าและเป็นลกูหนีค้่างวดท่ีถึงกําหนด

ชําระแตย่งัไมรั่บรู้รายได้ 

 

 

 

 



 6 

 
            

ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

จาํนวนเงนิตามที่ได้ทาํสัญญา        
จะซือ้จะขายแล้ว  16,604,248,714  15,286,836,236  12,706,256,246  12,030,999,421 
        

คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว  16,040,566,339  13,794,909,165  12,516,889,593  10,960,636,033 

หกั เงินท่ีรับชําระแล้ว   (16,027,297,065)  (13,463,705,534)  (12,502,694,593)  (10,753,605,219) 

ลกูหนีค้า่งวดท่ีถึงกําหนดชําระ  13,269,274  331,203,631  14,195,000  207,030,814 
 

มูลค่างานที่เสร็จยงัไม่ได้เรียกเกบ็     

มลูคา่งานท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วจนถึงปัจจบุนั 15,521,798,335  13,826,539,350  12,502,353,593  11,558,923,159 

หกั คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว (16,040,566,339)  (13,794,909,165)  (12,346,543,203)  (10,960,636,033) 

 (518,768,004)  31,630,185  155,810,390  598,287,126 

รายการดงักลา่วประกอบด้วย        

มลูคา่ของงานท่ีเสร็จยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 202,310,390  605,718,313  202,310,390  598,287,126 

คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้รายได้ (721,078,394)  (574,088,128)  (46,500,000)  - 

 (518,768,004)  31,630,185  155,810,390  598,287,126 

 
 6. ต้นทุนการพัฒนาที่ดนิ 

   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  

30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

        

ท่ีดิน 6,086,451,661  6,109,193,503  5,026,014,132  5,026,014,132 

สิทธิในการใช้ท่ีดิน 1,157,376,317  1,199,815,014  -  - 

ต้นทนุการพฒันา 5,344,852,136  4,426,058,949  2,824,424,965  2,625,151,546 

ต้นทนุการกู้ ยืม 439,236,509  433,993,403  384,112,616  384,112,616 

 13,027,916,623  12,169,060,869  8,234,551,713  8,035,278,294 

หกั จํานวนท่ีโอนเป็นต้นทนุขายแล้วจนถึงปัจจบุนั (8,590,057,111)  (7,710,118,483)  (6,591,318,331)  (6,147,047,323) 

ต้นทนุการพฒันา – สทุธิ  4,437,859,512  4,458,942,386  1,643,233,382  1,888,230,971 
        

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 4,503,511,046  4,524,593,920  1,679,756,916  1,924,754,505   
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บริษัทได้จํานองท่ีดิน (รวมท่ีดินในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์) ร้อยละ 85 ของพืน้ท่ีรวม และบริษัทย่อยได้

จดจํานองท่ีดนิ (บางสว่น) ไว้กบัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาว  
7. เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ีดําเนินงานในประเทศจีนได้ทําสญัญากู้ ยืมระยะสัน้กบั

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งภายในประเทศจีนวงเงิน 60 ล้านหยวน อตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามท่ีธนาคารผู้ ให้กู้

กําหนด โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้นภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้ ในแต่ละงวด เงินกู้ ยืมดงักล่าวไม่มี

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

 
8. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ทําหนงัสือขอยกเว้นการชําระเงินจากการปลอดจํานองท่ีดินของ

วงเงินกู้  1,950 ล้านบาท ซึง่ตามสญัญาบริษัทต้องชําระในอตัราร้อยละ 60 ของราคาตามสญัญาซือ้ขายท่ีดิน

กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยบริษัทขอยกเว้นการปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักล่าวสําหรับลกูค้าบางราย ซึ่ง

ได้รับความยินยอมจากธนาคารผู้ให้กู้แล้ว 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์    

ภายในประเทศแห่งหนึ่งวงเงิน 402 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR – 1.5 ตอ่ปี กําหนดชําระคืนเงินต้น

ทกุงวด 6 เดือน ตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา เงินกู้ ยืมดงักลา่วคํา้ประกนัร่วมกบัวงเงินสินเช่ือเดิม โดยจดจํานอง

ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษัทยอ่ยเป็นหลกัประกนั 

 ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ีดําเนินงานในต่างประเทศได้ทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศจีนวงเงิน 90 ล้านหยวน อตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามท่ีธนาคารผู้   

ให้กู้ กําหนด โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้นภายใน 28 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้ ในแต่ละงวดเงินกู้ ยืมดงักล่าว    

คํา้ประกนัโดยท่ีดนิในโครงการของบริษัทยอ่ย 
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9. ทุนเรือนหุ้น 

9.1 กระทบยอดทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 
 

 จาํนวนหุ้น  ทุนชาํระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น วันที่จดทะเบยีนกับ 
 (หุ้น)  (บาท)  (บาท)  กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 833,317,417  833,317,417  1,081,172,762   

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 20  63,845,714  63,845,714  122,966,849  30 มกราคม พ.ศ. 2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 897,163,131  897,163,131  1,204,139,611   
 

9.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี พ.ศ. 2552 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2552 และ       

รายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 มีมตดิงันี ้

9.2.1 มีมตใิห้ลดทนุจดทะเบียนจากเดมิ 900 ล้านบาท (แบง่เป็นหุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้น

ละ 1 บาท) เป็น 897.16 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 897,163,131 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 

เน่ืองจากมีหุ้ นสามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ    

คงเหลือจากการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายและครบกําหนดอายุแล้ว ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับ

กรมพฒันาธุรกิจการค้า เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

9.2.2 มีมติให้ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 897.16 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 897,163,131 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,196.22 ล้านบาท  (แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,196,217,508 หุ้น มลูคา่หุ้น

ละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 2 ซึง่บริษัทได้

จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

9.3 ตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน พ.ศ. 2552 ของบริษัทย่อย

แห่งหนึ่งมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,600 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น     

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 2,100 ล้านบาท (แบง่เป็นหุ้นสามญั 210,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 10 บาท) และให้เรียกชําระคา่หุ้น 50% เป็นจํานวนเงิน 250 ล้านบาท (หุ้นสามญั 50,000,000 

หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 5 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เม่ือวันท่ี 9 

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
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10. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

10.1  ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลง ดงันี ้
(จาํนวน
หน่วย) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 66,672,333 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมีการใช้สทิธิในระหวา่งงวด (63,845,714) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิคงเหลือท่ีสิน้สดุระยะเวลาการใช้สทิธิ 2,826,619 

   ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือท่ีสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิ เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2552 

จํานวน 2,826,619 หน่วยนัน้บริษัทได้ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า       

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

10.2  เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกําหนด 

จํานวน 62,446,251 หน่วย ในอตัรา 2.926 บาท ต่อหน่วย เป็นจํานวนเงินรวม 182.72 ล้านบาท 

บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นจากการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิแปลงสภาพโดยแสดงในเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

ภายใต้หวัข้อส่วนของผู้ ถือหุ้น และในระหว่างไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2552 มีผู้ ถือหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิ

มาใช้สิทธิแปลงสภาพจํานวน 1,399,463 หน่วย รวมเป็น 63,845,714 หน่วย ซึง่บริษัทได้จดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทนุ เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 

10.3 ตามรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2552 และ    

รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 มีมติให้ออก      

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิ 

 เสนอขาย 
ให้แก่ 

 วันที่ออก 
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 จาํนวนใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิที่ออก 

 อายุใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิ 

 อัตราส่วน 
การให้สิทธิ 

 ราคาใช้สิทธิ 

             

ROJNA – W2  ผู้ ถือหุ้นรายเดิม  ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ี 

24 กมุภาพนัธ์ 2552 

 299,054,377  5 ปี  3 หุ้นสามญั :  

1 หน่วย 

 หุ้นละ 4 บาท 

 

  ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตัง้แต่วนัท่ี 28 สิงหาคม       

พ.ศ. 2552 โดยมีการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 299,050,518 หน่วย กําหนดให้ใช้

สิทธิได้ทุกวนัทําการสดุท้ายของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี 

และการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะใช้ในวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี (ทัง้นีว้นัใช้สิทธิครัง้แรก

และครัง้สุดท้ายจะตรงกับวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ตามลําดบั) 
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11. เงนิปันผลจ่าย 

ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2552 มีมติให้

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงิน 224.29 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงิน     

ปันผลแล้วในไตรมาส 2 ปี 2552 และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 

พ.ศ. 2552 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงิน 224.29 

ล้านบาท โดยมีกําหนดจ่ายในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2552 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 448.58 ล้านบาท  

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

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจํานวนเงิน 499.56 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงิน    

ปันผลแล้วในไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2551 
 
12. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ ท่ีเกิดจากคา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัมีดงันี ้
 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
      

การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (8,665,479) (2,302,958)  - - 

วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 782,310,337 766,521,956  - - 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน 21,117,803 28,677,457  8,204,706 7,992,371 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 143,816,334 87,095,915  13,184,291 12,771,254 
 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
      

การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (42,279,724) (25,232,579)  - - 

วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 2,206,435,412 2,084,066,187  - - 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน 78,623,113 85,503,108  27,749,888 27,456,288 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 373,012,944 292,717,120  39,438,887 33,183,414 
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13. กลับรายการภาษีธุรกจิเฉพาะค้างจ่าย 
  ตามท่ีมีประกาศพระราชกฤษฎีกาลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะจากเดมิร้อยละ 3.3 เหลือร้อยละ 0.11 โดยมี

ผลตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีประกาศขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี จนถึงวนัท่ี 

28 มีนาคม พ.ศ. 2553 นัน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ท่ีประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ได้ประมาณการว่า

จะโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกค้าบางส่วนได้ภายในระยะเวลาท่ีประกาศมีผลบงัคบัใช้ บริษัทและบริษัทย่อยได้

บนัทกึกลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายดงันี ้ 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  
 สาํหรับงวดเก้าเดือน 

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
      

งบกําไรขาดทนุรวม - -  (22.67) (48.12) 

งบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ - -  (22.67) (21.31) 

 
14. ภาษีเงนิได้ 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คํานวณภาษีเงินได้จากกําไรของส่วนงานท่ีสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิยกเว้นภาษี

เงินได้นิตบิคุคลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุบวกกลบัด้วยคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีไม่อนญุาตให้ถือเป็น

รายจ่ายในการคาํนวณภาษีเงินได้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยสองแห่งได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุหลายฉบบั ซึง่อยูใ่นระหวา่งการใช้สทิธิยกเว้น

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล ดงันัน้จงึไมมี่ภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทนุ 
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15. รายการบัญชีกับบุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

15.1  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ทนุชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทนุ (%)  วิธีส่วนได้เสีย  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุ

ในบริษัทร่วม  
  ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

ช่ือบริษัท  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
                 

บริษัทร่วม                 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล        

      คอนเน็คชัน่  จํากดั(มหาชน) 

 658.07  658.07  21.68  21.68  1,564,727,759 1,632,894,289  45,977,384  35,992,712 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็นเนอร์ย่ี  

     กรุ๊ป จํากดั 

 30  30  25  25  57,717,137  46,959,137  14,508,000  10,037,041 

รวม          1,622,444,896  1,679,853,426  60,485,384  46,029,753 

 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ทนุชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทนุ (%)  วิธีราคาทนุ  เงนิปันผลรับ 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

ช่ือบริษัท  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
                 
บริษัทร่วม                 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล  

       คอนเน็คชัน่  จํากดั(มหาชน) 

 658.07  658.07  21.68  21.68  1,115,298,447  1,115,298,447  114,143,914  171,215,870 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล  

       เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 

 30  30  25  25  24,071,000  24,071,000  3,750,000  7,500,000 

รวม          1,139,369,447  1,139,369,447  117,893,914  178,715,870 

 

15.2  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วธีิราคาทุน 
  ณ วันที่   ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

ช่ือบริษัท  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
             

บริษัทย่อย             

บริษัท โรจนะเพาเวอร์  จํากดั  1,850  1,600  41  41  812,264,465  709,764,465 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั  170  170  90  90  152,999,930  152,999,930 

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

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั  200  200  100  100  199,999,300  199,999,300 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  25 ล้านเหรียญ

สหรัฐ 

 25 ล้านเหรียญ

สหรัฐ 

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

รวม          2,389,212,995  2,286,712,995 
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15.3  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

15.3.1  บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี  ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ท่ีดําเนินงาน            

ในประเทศจีน ได้ให้บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อยทางตรง)    

กู้ ยืมเงินจํานวน 68.40 ล้านหยวน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.57 ต่อปี ซึง่ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2552 บริษัทย่อยทางตรงได้กู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีก เป็นจํานวนเงิน 3.83 ล้านหยวน รวมเป็น

เงินกู้ ยืมทัง้สิน้ จํานวน 72.23 ล้านหยวน เทียบเท่า 372.50 ล้านบาท โดยไม่มีกําหนดชําระคืน

และไมมี่การคดิดอกเบีย้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 
15.3.2 บริษัทได้ให้บริษัทยอ่ยบางแห่งกู้ ยืมเงิน ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  การเคล่ือนไหวในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ นโยบายการคิด 

 ณ วันที่  เพิ่มขึน้  ลดลง  ณ วันที่ ต้นทุนเงนิกู้ยืม 

 31 ธันวาคม      30 กันยายน ระหว่างกัน 

 พ.ศ. 2551      พ.ศ. 2552  
บริษัทย่อย         

  บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 332,900,000  481,000,000  -  813,900,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

  บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั 275,000,000  56,300,000  -  331,300,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

  บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั -  20,000,000  -  20,000,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

รวม 607,900,000  557,300,000  -  1,165,200,000  
 

15.4  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

  บริษัทย่อยสองแห่งได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากกรรมการเพ่ือซือ้ธุรกิจของบริษัทแห่งหนึ่งท่ีดําเนินงาน

ในตา่งประเทศ และเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย โดยไมมี่หลกัทรัพย์คํา้ประกนั ดงันี ้
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  การเคล่ือนไหวในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบีย้ 

 ณ วันที่  เพิ่มขึน้  ลดลง  ณ วันที่  

 31 ธันวาคม      30 กันยายน  

 พ.ศ. 2551      พ.ศ. 2552  
กรรมการ         

    คณุดิเรก  วินิชบุตร 575,500,000  43,000,000  (618,500,000)  - ร้อยละ 4 ตอ่ปี 
 

 

15.5 เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 

  ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ได้บนัทึกคา่ซอ่มแซมเคร่ืองจกัรท่ีเป็นการให้บริการจากบริษัท

ในต่างประเทศแห่งหนึ่งจํานวนเงิน 80 ล้านบาท โดยบนัทึกในบญัชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งบริษัทย่อย     

ได้ตกลงทําสญัญาเป็นผู้ ใช้บริการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรดงักล่าวกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีดําเนินงานใน        

ตา่งประเทศแห่งหนึง่ จํานวนเงิน 2.11 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ โดยมีเง่ือนไขการชําระเงินคา่บริการทกุงวด 6 
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เดือน รวม 5 งวด งวดละ 421,001.41 ดอลลาร์สหรัฐ เร่ิมงวดแรกในเดือนมิถนุายน 2553 และต้องชําระ

ให้เสร็จสิน้ภายในเดือนมิถนุายน 2555 

15.6  รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึน้จากรายการกับบริษัทท่ีเก่ียว     

ข้องกัน บริษัทเหล่านีเ้ก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกันรายการบญัชีและยอด         

คงเหลือกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัสําคญั ดงันี ้
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
 
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

 ณ วันที่ 
30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 

บริษัทย่อย        
     บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด        

          ลกูหนีก้ารค้า -  -  16,760,350  15,943,805 

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

          ลกูหนีก้ารค้า -  -  -  14,541,137 

        เจ้าหนีก้ารค้า -  -  18,330,865  662,106 
     บริษัท โรจนะ ดซิทีลเลอร่ี จาํกัด        

          ลกูหนีก้ารค้า -  -  -  2,000 

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

          ลกูหนีก้ารค้า -  170,373,632  -  170,373,632 
     บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด          

          ค่าบริการค้างจา่ย 27,619,233  35,967,680  -  - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
     บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด        

  (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้น)        

          ค่านายหน้าค้างจ่าย 1,158,028  17,679,438  1,158,028  17,676,438 

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

          ค่าซ่อมแซมค้างจ่าย 70,932,844  -  -  - 
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน        

     คณุดิเรก  วินิชบตุร (กรรมการ)        

     ดอกเบีย้ค้างจ่าย -  16,636,065  -  - 
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   (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551

รายได้และค่าใช้จ่าย            
บริษัทย่อย            
  บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด            
         รายได้ค่าบริการ -  -  12,712,056  11,379,622     

         รายได้ค่าเช่า -  -  2,859,297  417,840     

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

 50,000

บาท/เดือน 
  บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด            

         รายได้จากการบริการ -  -  3,526,010  410,661     

         ต้นทนุคา่นํา้ -  -  50,088,898  52,873,264  14  บาท / 
ลกูบาศก์เมตร 

 13  บาท /

ลกูบาศก์เมตร 

         กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดิน -  -  41,035,457  -     
  บริษัท โรจนะพร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด            

         ดอกเบีย้รับ -  -  8,090,262  4,789,780  อตัราต้นทนุทางการเงิน 

  บริษัท โรจนะ ดซิทลีเลอร่ี จาํกัด            

         รายได้ค่าเช่า -  -  -  6,000     

         ดอกเบีย้รับ -  -  3,482,685  2,552,314  อตัราต้นทนุทางการเงิน 
บริษัทร่วม            

  บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)          

         รายได้จากการขายท่ีดิน -  25,514,167  -  25,514,167 ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้จากการบริการ 92,248  551,905  -  -     

  บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด           

         ค่าบริหารจดัการ 23,406,200  23,271,000  -  -     

         ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 13,687,368  13,166,873  -  -     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            

  บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด            

   (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้น)           

         ค่านายหน้า 957,032  1,566,182  957,032  1,566,182  4%  4% 

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

   (ลกัษณะความสมัพนัธ์มีกรรมการร่วมกนั)          

         รายได้ค่าบริการ 104,851  109,379  104,851  109,379     
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน          

   คณุดิเรก  วินิชบตุร (กรรมการ)          

         ดอกเบีย้จ่าย 871,178  4,385,738  -  -     
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   (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 2551     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551

รายได้และค่าใช้จ่าย            
บริษัทย่อย            
  บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด            
         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  -  14,317,555 ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้ค่าบริการ -  -  34,905,105  33,752,617     

         รายได้ค่าเช่า -  -  8,499,208  1,251,485     

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

 50,000

บาท/เดือน 
  บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด            

         รายได้จากการบริการ -  -  8,077,715  1,195,308     

         ต้นทนุคา่นํา้ -  -  130,570,346  149,100,659  14  บาท / 
ลกูบาศก์เมตร 

 13-14 บาท /

ลกูบาศก์เมตร 

         กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดิน -  -  41,035,457  -     

  บริษัท โรจนะพร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด            

         ดอกเบีย้รับ -  -  27,852,568.48  8,299,920  อตัราต้นทนุทางการเงิน 

  บริษัท โรจนะ ดซิทลีเลอร่ี จาํกัด            

         รายได้ค่าเช่า -  -  4,000  18,000     

         ดอกเบีย้รับ -  -  19,558,503.32  3,316,971  อตัราต้นทนุทางการเงิน 

บริษัทร่วม           

  บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)         

         รายได้จากการขายท่ีดิน 3,283,917  132,359,025  3,283,917  132,359,025 ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงในปริมาณท่ีกําหนด

         รายได้จากการบริการ 374,200  2,405,305  -  -     
  บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด           

         ค่าบริหารจดัการ 70,218,600  69,813,000  -  -     

         ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 41,213,187  38,775,308  -  -     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            

  บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด            

   (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้น)           

         ค่านายหน้า 4,795,014  11,602,882  4,795,014  11,602,882  4%  4% 

         ค่าบริการ 1,125,000  8,125,000  -  -     
  บริษัท โรจนะ ดสิทริบวิช่ัน เซ็นเตอร์ จาํกัด          

   (ลกัษณะความสมัพนัธ์มีกรรมการร่วมกนั)          

         รายได้ค่าบริการ 341,762  359,597  341,762  359,597     
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน          

   คณุดิเรก  วินิชบตุร (กรรมการ)            

         ดอกเบีย้จ่าย 10,774,913  17,739,017  -  -     
 

 

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารและญาติสนิทได้รับโอนสิทธ์ิตามสญัญาจะซือ้จะขายอาคารชุดใน

โครงการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจากลูกค้ารายเดิม ซึ่งบริษัทย่อยดงักล่าวได้โอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดใน

โครงการให้กบับคุคลดงักลา่วแล้ว มลูคา่รวม 77.80 ล้านบาท ตามราคาตลาดเดมิของโครงการ 
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16. กาํไรต่อหุ้น 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญั      

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีออกระหวา่งงวดดงันี ้
 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
        

กําไรสทุธิ (บาท) 471,829,214  156,093,507  323,964,228  58,255,648 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 897,163,131  832,843,749  897,163,131  832,843,749 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.52  0.19  0.36  0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด        

จํานวนหุ้นสามญัปรับลด(หุ้น) -  883,836,736  -  883,836,736 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด -  0.18  -  0.07 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
        

กําไรสทุธิ (บาท) 657,712,956  455,141,430  454,598,573  484,778,922 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 890,380,985  817,013,369  890,380,985  817,013,369 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.73  0.56  0.51  0.59 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด        

จํานวนหุ้นสามญัปรับลด(หุ้น) -  870,197,166  -  870,197,166 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด -  0.52  -  0.56 
 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 66,675,716 หน่วย ซึง่มี

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเท่ากบั 2.926 บาท ในอตัราสว่น 1 ใบสําคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั ในการ

คํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยสมมติว่ามีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้ นสามัญถัวเฉลี่ยท่ีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้ นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและ       

เก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 เท่ากบั 12.44 บาท และ 14.46 บาท ตามลําดบั (ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2552 ไมมี่ใบสําคญัแสดงสทิธิคงเหลือ) 
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17. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 

และ 2551 ประกอบด้วย    
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิต 
ไฟฟ้า 

 โรงงานผลิตนํา้  โรงผลิต 
สุรากล่ัน 

 บริการ
ตกแต่ง
ภายใน 

 รวม 

            

รายได้ 1,967,381,587  3,150,320,569  39,530,521  5,675,709  -  5,162,908,386 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงาน 940,610,218  455,477,568  24,612,232  2,854,333  -  1,423,554,351 

รายได้อ่ืน         14,081,649 

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         60,485,384 

กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย         22,670,734 

ต้นทนุท่ีไมส่ามารถปันสว่นได้         (759,060,904) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย         (104,018,258) 

กําไรสทุธิ         657,712,956 
          

สินทรัพย์ดําเนินงาน 

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552) 

 

9,843,562,279 

 

8,750,994,394

  

1,006,572,895

 

572,565,053

  

19,643,766 

  

20,193,338,387 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้ โรงผลิตสุรากล่ัน รวม 
          

รายได้ 1,725,346,321  3,110,262,003  25,203,641  -  4,860,812,965 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงาน 748,003,011  582,555,751  15,448,739  -  1,346,007,501 

รายได้อ่ืน         13,947,114 

กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน         5,848,443 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ         6,528,000 

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         46,029,753 

กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดิน         (5,312,619) 

กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย         48,118,477 

ต้นทนุท่ีไมส่ามารถปันสว่นได้         (826,928,892) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย         (179,096,347) 

กําไรสทุธิ         455,141,430 
          

สินทรัพย์ดําเนินงาน  

(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551) 

 

10,487,243,209 

  

8,792,763,249 

  

1,029,206,491 

  

562,782,495 

  

20,871,995,444 
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18. หนังสือคํา้ประกัน 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนงัสือคํา้ประกนั ดงันี ้ 
   (หน่วย : ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  รวม  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  รวม 
            

Letter of guarantee 648.64  912.99  1,561.63  166.02  81.29  247.31 

 
19. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

19.1  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัในด้านการพฒันาโครงการและ  

ก่อสร้างเป็นจํานวนประมาณ 193.78 ล้านบาท 

19.2  บริษัทได้ทําสัญญาคํา้ประกันปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติของ      

ลกูค้าของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจภายในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยองกบับริษัท ปตท. จํากดั 

(มหาชน) วงเงิน 90.15 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยบริษัทได้นําเงินสดมาเป็นหลกัประกนั 

ซึง่ได้แสดงไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน และบริษัทจะได้รับเงินคืนในแตล่ะปีตามปริมาณการใช้ของ

ลกูค้าในอตัรา 12.91 บาทตอ่ล้านบีทีย ูแตท่ัง้นีป้ริมาณการใช้รวมกนัต้องไมต่ํ่ากวา่ 6.98 ล้านบีทีย ู          

19.3  บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาระยะยาว ดงันี ้

19.3.1  สญัญาขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีอายุสญัญา 25 ปี      

เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเง่ือนไขในสญัญากําหนดให้บริษัทย่อยต้องย่ืน

หลกัประกนัในรูปของหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารเป็นจํานวนเงิน 163 ล้านบาท เพ่ือเป็น

หลกัประกนั 

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

ซือ้ขายและราคาก๊าซให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญา ซึ่งคู่สญัญาสามารถต่ออายุสญัญา

ออกไปได้อีก 4 ปี    

19.4  ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทย่อย ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน จํานวนเงินประมาณ 

1.74 ล้านบาท โดยจ่ายเงินมดัจําไปแล้วจํานวน 0.50 ล้านบาท  
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20. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

 รายการย่อในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 ได้จดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัรายการย่อในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 ดงันี ้

- ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ท่ีแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายบริหารในงบการเงินเฉพาะกิจการ             

จดัประเภทใหมโ่ดยแสดงรวมอยูใ่นต้นทนุทางการเงินจํานวน 2 ล้านบาท  

- เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกันท่ีแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวม      

จดัประเภทใหม ่โดยแสดงรวมในเงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนัจํานวน 12.15 ล้านบาท 

- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีแสดงรวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายในงบการเงินรวม จดัประเภทใหม่โดยแสดง

สทุธิในสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมจํานวน 34.36 ล้านบาท 
 
21. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ด้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท        

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
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