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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) 
 

            ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดลุรวมของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ย่อยและงบดลุเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม งบกระแสเงิน

สดรวม งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้ บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ้สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยสองแห่งท่ี

ดําเนินงานอยู่ในต่างประเทศตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืนตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

และข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีอ่ืน ลงวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2551 และวนัท่ี 18 

มกราคม พ.ศ. 2551 ตามลําดบั งบการเงินของบริษัทย่อยดงักล่าวมียอดรวมสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 

6.37 และร้อยละ 0.66 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 ตามลําดบั 

ความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัจํานวนเงินของรายการตา่งๆ ของบริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล 

ปาร์ค (ฉางโจว) จํากดั และ บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ซึง่รวมอยู่ในงบการเงิน

รวมได้ถือตามรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้  

 

            ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้า

ต้องวางแผนและปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลว่างบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อ  

เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ

ทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ี

กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ จัดทําขึน้  

ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า

เช่ือวา่การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 

 

 



 

 

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

และ 2549 ผลการดําเนินงานรวม กระแสเงินสดรวม ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปี โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 
 
 
 
 
 
               นางสาวปราณีย์  ผลงาม  
                                         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 

                     บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

              สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ

    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 662,307,835     129,607,877     161,376,925   91,113,456     

    เงินลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 4 658,517,371     415,908,295     - -

    ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 5 2,441,753,288  2,056,964,382  986,218,021   965,000,317   

    อะไหล่ 136,850,056     127,681,085     - -

    ต้นทนุการพฒันาท่ีดิน 6 2,498,994,024  1,835,041,603  ########### ###########

    สินค้าคงเหลือ 377,232            174,142            - -

    เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 24.4 - - 30,000,000     -

    เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน 7 - 83,168,046       - -

    เงินจา่ยลว่งหน้าสําหรับซือ้ท่ีดินและอาคาร 63,931,197       72,890,580       58,119,500     4,542,805       

    สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 257,832,132     140,199,507     64,555,240     55,178,495     

    รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 6,720,563,135  4,861,635,517  ########### ###########

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 904,472            1,526,604         100,000          100,000          

    ท่ีดินรอการพฒันา 2,154,307,955  2,059,529,805  ########### ###########

    เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 24.1 1,657,816,670  542,889,330     - -

    เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีราคาทนุ 24.2 - - ########### ###########

    ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 8 8,927,487,906  7,440,878,709  631,446,045   635,721,903   

    สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 9 199,816,110     200,082,593     - -

    สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 27.2 56,870,066       69,717,718       55,668,443     68,861,785     

    รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ############ ############ ########### ###########

รวมสินทรัพย์ ############ ############ ########### ###########

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ภายหลังปรับปรุง"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

              หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน หมายเหตุ

     เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 10 133,153            1,978,695         - -

     เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจา่ย 474,412,056     426,518,316     40,584,128 40,054,202     

     เจ้าหนีค้า่สินทรัพย์ 526,739,679     245,111,555     10,747,840     -

     เจ้าหนีค้า่เคร่ืองจกัร 24.6 - 65,577,470       - -

     เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 11 1,934,000,000  1,238,000,000  1,500,000,000 924,000,000   

     เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 24.5 561,000,000     - - -

     เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 24.6 57,754,618       40,674,895       37,111,094 24,352,678     

     เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 13 1,846,400,309  1,015,054,712  785,000,000 570,000,000   

     เงินประกนัผลงานค้างจา่ย 127,155,428     132,689,809     141,637 7,020,209       

     คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 165,197,782     163,503,571     85,064,599 97,709,308     

     คา่งวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ 5 881,717,821     32,186,963       269,640,000   -

     เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 39,553,495       15,299,340       8,054,050 15,053,625     

     หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 12 142,401,498     59,715,735       24,449,253 7,626,309       

     รวมหนีส้ินหมนุเวียน 6,756,465,839  3,436,311,061  ########### ###########

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     เงินกู้ ยืมระยะยาว 13 6,934,150,259  6,403,920,711  1,902,421,120 ###########

     หนีส้ินอ่ืน - เงินมดัจํารับ 32,164,621       35,455,609       31,738,421 35,355,409     

    รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 6,966,314,880  6,439,376,320  ########### ###########

รวมหนีสิ้น ############ 9,875,687,381  ########### ###########

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ภายหลังปรับปรุง"

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

              หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

    ทุนเรือนหุ้น 14

        ทนุจดทะเบียน

             หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 900,000,000     900,000,000     900,000,000   900,000,000   

        ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

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

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

        สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 14 944,057,655 773,001,062     944,057,655 773,001,062   

        สว่นเกินจากการเปล่ียนสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วม 24.1 187,379,359 - - -

        กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ย (8,346,936)        (1,973,533)        - -

        กําไรสะสม

             จดัสรรแล้ว

                       สํารองตามกฎหมาย 16 90,000,000 90,000,000       90,000,000 90,000,000     

             ยงัไม่ได้จดัสรร 2,518,671,307 2,306,553,682  1,531,047,994 ###########

                       รวม 4,495,356,029  3,844,224,884  ########### ###########

    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,499,629,566  1,456,348,011  - -

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,994,985,595  5,300,572,895  ########### ###########

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น ############ ############ ########### ###########

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ภายหลังปรับปรุง"

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

รายได้

    รายได้จากการขายที่ดิน 1,152,106,806 1,561,762,805 1,246,581,251 1,590,890,805 

    รายได้จากการขายอาคารชดุ 773,651,491    933,824,616    - -

    รายได้จากการขายไฟฟ้า 3,849,932,432 3,530,332,447 - -

    รายได้คา่บริการ 344,161,941    286,954,295    362,900,996 301,588,007    

    รายได้คา่เชา่ 60,388,698      63,158,465      62,290,072 65,053,536      

    รายได้อ่ืน 11,893,696      7,358,120        1,987,629 5,752,815        

    รายได้เงินปันผล - - 216,075,870 439,787,935    

    รายได้อ่ืน:ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ 1,735,744        1,735,744        - -

    กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 8,684,537        81,400,902      - -

    สว่นแบง่ผลกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 367,852,965    91,497,905      - -

   รวมรายได้ 6,570,408,310 6,558,025,299 1,889,835,818 2,403,073,098 

ค่าใช้จ่าย

    ต้นทนุขายที่ดิน 584,613,635    758,514,382    625,351,731 787,642,382    

    ต้นทนุขายอาคารชดุ 465,359,545    656,098,800    - -

    ต้นทนุขายไฟฟ้า 3,222,428,086 2,821,920,614 - -

    ต้นทนุคา่บริการ 144,817,646    126,584,813    301,776,805 252,369,819    

    ต้นทนุคา่เชา่ 38,839,463      44,931,636      38,839,463 44,931,636      

    กลบัรายการกําไรจากการขายที่ดิน 18 - 170,687,537    - 170,687,537    

    คา่ความนิยมตดัจําหน่าย 24.3 36,588,004      - - -

    ขาดทนุจากการยกเลิกโครงการ - 10,724,616      - -

    ขาดทนุจากการยกเลิกการใช้สินทรัพย์ 8 - 5,057,026        - -

    คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 422,244,049    344,930,904    193,137,383 181,314,146    

    คา่ตอบแทนกรรมการ 6,575,593        7,200,000        6,575,593 7,200,000        

   รวมค่าใช้จ่าย 4,921,466,021 4,946,650,328 1,165,680,975 1,444,145,520 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 1,648,942,289 1,611,374,971 724,154,843   958,927,578   

ดอกเบีย้จา่ย 492,938,663    383,933,187    214,333,476 207,243,872    

ภาษีเงินได้ 19 70,675,559      3,191,481        - -

กําไรก่อนหกัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 1,085,328,067 1,224,250,303 509,821,367    751,683,706    

กําไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 161,281,555    330,892,046    - -

กาํไรสุทธิ 924,046,512   893,358,257   509,821,367   751,683,706   

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 20 1.30                 1.35                 0.72                 1.14                 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัที่ใช้คํานวณ (หุ้น) 708,578,176    661,583,054    708,578,176    661,583,054    

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 1.13                 1.06                 0.62                 0.89                 

จํานวนหุ้นสามญัปรับลด (หุ้น) 817,831,479    840,323,223    817,831,479    840,323,223    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

"ภายหลังปรับปรุง"



(หน่วย : บาท)

ส่วนเกนิมูลค่า กาํไร(ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

หุ้นสามัญ เปล่ียนสัดส่วน จากการแปลงค่า จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนน้อย

การถือหุ้น งบการเงนิของ สาํรอง

หมายเหตุ ในบริษัทร่วม บริษัทย่อย ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2549 630,396,150  680,792,300   - 7,263,649            90,000,000   2,010,878,837  1,479,455,965    4,898,786,901  

หุ้นสามญั 14 46,247,523    - - - - - 177,000,000       223,247,523     

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 14 - 92,208,762     - - - - - 92,208,762       

กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ย - - - (9,237,182)          - - - (9,237,182)        

กําไรสทุธิ - - - - - 893,358,257     330,892,046       1,224,250,303  

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - - (597,683,412)    (531,000,000)     (1,128,683,412) 

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 676,643,673 773,001,062   - (1,973,533)        90,000,000   2,306,553,682  1,456,348,011   5,300,572,895  

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

หุ้นสามญั 14 86,950,971    - - - - - 86,950,971       

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 14 - 171,056,593   - - - - - 171,056,593     

ส่วนเกินจากการเปล่ียนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่ว 24.1 187,379,359   187,379,359     

กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ย - - - (6,373,403)          - - - (6,373,403)        

กําไรสทุธิ - - - - - 924,046,512     161,281,555       1,085,328,067  

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - - (711,928,887)    (118,000,000)     (829,928,887)    

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 763,594,644 944,057,655   187,379,359   (8,346,936)        90,000,000   2,518,671,307  1,499,629,566   5,994,985,595  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และเรียกชําระแล้ว

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสมส่วนเกนิจากการ



(หน่วย : บาท)

ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และเรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

สํารอง

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 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 25 - - - (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 14 46,247,523           - - - 46,247,523         

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - 92,208,762     - - 92,208,762         

กําไรสทุธิ - - - 751,683,706       751,683,706       

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (597,683,412)      (597,683,412)      

ยอดคงเหลือปลายงวด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 676,643,673        773,001,062   90,000,000   1,733,155,514   3,272,800,249   

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 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 25 - - - (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 14 86,950,971           - - - 86,950,971         

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - 171,056,593   - - 171,056,593       

กําไรสทุธิ - - - 509,821,367       509,821,367       

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (711,928,887) (711,928,887)      

ยอดคงเหลือปลายงวด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 763,594,644        944,057,655   90,000,000   1,531,047,994   3,328,700,293   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินนี ้

กาํไรสะสมทุนเรือนหุ้นท่ีออก

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กําไรสทุธิ 924,046,512 893,358,257 509,821,367 751,683,706

    รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสด

       จากกิจกรรมดาํเนินงาน

             คา่เสือ่มราคา คา่ตดัจําหน่ายและรายการขาดทนุ

                จากการเลกิใช้สนิทรัพย์ถาวร 359,773,797 296,485,979 38,763,795 37,307,917

             ตดัจําหน่ายคา่ความนิยมตดิลบ (1,735,744) (1,735,744) - -

             ตดัจําหน่ายคา่ความนิยม 24.3 36,588,004 - - -

             ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 10,155,312 10,155,312 - -

             สว่นแบ่งกําไรในบริษัทย่อยท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 161,281,555 330,892,046 - -

             (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกิดขึน้ (4,687,597) (20,872,499) - -

             (กําไร)ขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ถาวร 3,370,699 493,359 4,336,950 15,860

             ขาดทนุจากการยกเลกิโครงการ - 10,724,616 - -

             กําไรจากการขายท่ีดนิ (567,493,171) (803,248,423) (621,229,520) (803,248,423)

             กําไรจากการขายอาคารชดุ (308,291,946) (277,725,816) - -

             กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดนิ - 170,717,537 - 170,687,537

             รายได้เงินปันผล - - (216,075,870) (439,787,935)

             สว่นแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม (367,852,965) (91,497,905) - -

    กําไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

       ในสนิทรัพย์และหนีส้นิดาํเนินงาน 245,154,456 517,746,719 (284,383,278) (283,341,338)

    สนิทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง

       เงินลงทนุระยะสัน้ท่ีถือเป็นหลกัประกนั 114,552,773 (220,128,623) - -

       ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 1,540,969,391 1,190,590,539 1,215,576,047 919,259,182

       อะไหล่ (9,168,971) 3,296,422 - -

       ต้นทนุการพฒันาท่ีดนิ (683,562,535) (661,926,589) (177,421,406) (216,567,400)

       สนิค้าคงเหลอื (203,090) (58,003) - -

       เงินจ่ายลว่งหน้าสาํหรับซือ้ท่ีดนิและอาคาร 8,959,383 (51,634,304) (53,576,695) (4,542,805)

       สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (74,326,663) 105,599,103 5,185,242 35,957,925

       ท่ีดนิรอการพฒันา (572,234,067) (983,086,044) (268,543,837) (983,086,044)

       สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 12,847,652 (960,844) (1,368,645) (2,793,283)

"ภายหลังปรับปรุง"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการหมายเหตุ



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน(ต่อ)

   หนีส้นิจากการดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

       เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 47,893,740 196,678,302 529,926 (31,489,961)

       เจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์ (62,343,802) 9,413,661 - -

       เจ้าหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 18,579,725 18,191,651 12,758,416 22,756,339

       เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน (801,367) 24,755,058 (6,878,572) 6,887,183

       คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 1,694,211 31,461,495 (1,896,869) 34,192,703

       คา่งวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ 557,565,096 (168,189,011) - -

       เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 10,413,413 9,126,804 262,640,425 10,100,000

       หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (13,850,053) 12,580,869 16,822,944 2,800,824

       หนีส้นิอ่ืน-เงินมดัจํารับ (3,290,988) 3,616,103 6,170,512 3,122,304

       (กําไร)ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินในบริษัทย่อย 16,749,009 (2,030,410) - -

            เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,155,597,313 35,042,898 0 725,614,210 (486,744,371)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

    ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั(เพิ่มขึน้)ลดลง - - (30,000,000) 58,652,918

    ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมแก่บคุคลอ่ืน(เพิ่มขึน้)ลดลง 83,168,046 (83,168,046) - -

    เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงิน (357,200,000) 79,800,000 - -

    เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั(เพิ่มขึน้)ลดลง 622,132 1,802,114 - 1,832,495

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (689,386,046) - (773,654,886) (100,116,000)

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (1,595,271,706) (1,217,093,564) (61,662,782) (41,750,703)

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (9,888,829) (12,988,398) - -

    เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 27,932,409 374,612 22,837,895 780

    เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 134,075,870 70,787,935 216,075,870 316,787,935

          เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,405,948,124) (1,160,485,347) (626,403,903) 235,407,425

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

"ภายหลังปรับปรุง"

หมายเหตุ

24.3

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้



(หน่วย : บาท)

2550 2549 2550 2549

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

    เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) (1,845,542) (29,845,829) - -

    เงินกู้ยืมจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 298,278,028 - - -

    เงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้(ลดลง) 696,000,000 507,000,000 576,000,000 213,000,000

3,086,320,000 2,146,434,000 1,193,775,120 948,600,000

    เงินสดจ่ายชําระคนืเงินกู้ยืมระยะยาว (1,724,744,855) (830,209,295) (1,344,800,635) (465,000,000)

    เงินสดรับคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 258,007,564 138,456,285 258,007,564 138,456,285

    เงินสดจ่ายเงินปันผล (711,928,887) (597,683,412) (711,928,887) (597,683,412)

    เงินสดจ่ายเงินปันผลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (118,000,000) (408,000,000) - -

    เงินสดรับคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - 54,000,000 - -

        เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 1,782,086,308 980,151,749 (28,946,838) 237,372,873

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงนิสดและ

     รายการเทยีบเท่าเงนิสด 964,461 (7,206,772) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 532,699,958 (152,497,472) 0 70,263,469 (13,964,073)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 129,607,877 282,105,349 91,113,456 105,077,529

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 662,307,835 129,607,877 161,376,925 91,113,456

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

     เงินสดจ่ายในระหว่างปี

         ดอกเบีย้จ่าย 549,351,907              586,062,222 209,660,950          321,103,633

         ภาษีเงินได้ 99,024,628                  25,348,636 5,145,432                 4,870,741

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

"ภายหลังปรับปรุง"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 
 

1. การดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
    1.1 การดาํเนินงานของบริษัท 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์             

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

ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาสวน                 

อตุสาหกรรมท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและระยอง  
1.2 การดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์  จํากัด  เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมี

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

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายนํา้ใช้ใน

การอปุโภค สําหรับธุรกิจเพ่ือการอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม และบริการบําบดันํา้เสีย 

บริษัท  โรจนะเพาเวอร์  จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่    

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

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า            

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้  จํากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่     

ตัง้อยู่เลขท่ี 148 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชุดเพ่ือขายและ     

ให้เช่า  

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนเวสต์ชิงเยว่ ฉางโจว เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจ

ตวัแทนขายท่ีดนิ  

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่

ตัง้อยู่ เลขท่ี  193/52 อาคารเลครัชดา  ชัน้  14 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร  ประกอบธุรกิจผลติสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช่  

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1 ถนนเวสต์ชิงเยว ่ ฉางโจว เจียงซ ู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 
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1.3 ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับพนักงาน 
ข้อมลูเก่ียวกบัพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

และ 2549 ประกอบด้วย 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549  2550 2549 
จํานวนพนกังาน ณ วนัสิน้ปี (คน) 177 137  77 73 

รายจ่ายเก่ียวกบัพนกังานสําหรับปี  (หน่วย : ล้านบาท) 98.29 91.01  32.85 36.08 
 

2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2.1  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึน้ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เร่ืองการจดัทําและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และเป็นไปตามหลกัการและ

วิธีปฏิบตัทิางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  

รายการยอ่ในงบการเงินได้จดัทําขึน้ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 

2544 เร่ือง กําหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544  

2.2 มาตรฐานการบญัชีท่ีออกแตย่งัไมมี่ผลบงัคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 9/2550 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 

2550 ฉบบัท่ี 38/2550 ลงวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2550 และฉบบัท่ี 62/2550 ลงวนัท่ี 7 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยให้ใช้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2550 ดงัต่อไปนีแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมท่ี

ยกเลกิไป 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหมท่ี่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2550 

ฉบบัท่ี 25  งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 29  สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 31  สนิค้าคงเหลือ 

ฉบบัท่ี 33  ต้นทนุการกู้ ยืม 

ฉบบัท่ี 35  การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 39  นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 41  งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 43  การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 49  สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 51  สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน   
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มาตรฐานการบญัชีทัง้สิบฉบบัข้างต้นให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่า

มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิม

ใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักลา่ว ยกเว้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 43 บริษัทต้องปฏิบตัิตามโดย

ต้องใช้วิธีเปล่ียนทนัที ดงันี ้

- ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจในงบการเงินรวม บริษัทจะหยดุการตดัค่าความนิยม

จากท่ีเคยบนัทกึตดัจ่ายคา่ความนิยมเป็นคา่ใช้จ่าย และทบทวนการด้อยคา่ทกุปี 

-  คา่ความนิยมตดิลบจํานวน 72.22 ล้านบาท จะต้องนํามาปรับกบักําไรสะสมต้นงวด 

2.3  งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบกิจการในประเทศไทยและตา่งประเทศ ดงันี ้
 

บริษัทย่อยทางตรง ประเภทธุรกจิ อัตราการถือหุ้น 
โดยบริษัท (%) 

  2550 2549 
บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั จําหน่ายนํา้ใช้ในนิคมอตุสาหกรรม   

บําบดันํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม 

 

100 

 

100 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า  41  41 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้าง

อาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

100 100 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว) จํากดั ตวัแทนขายท่ีดิน 100 100 

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั ผลิตสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาวและ

สรุาแช่ 

100 100 

บริษัทย่อยทางอ้อม    

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้าง

อาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

100 - 

       

บริษัทและผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 60 และมีนโยบายในการบริหารงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน ทําให้บริษัทมีอํานาจในการควบคุม ดงันัน้งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 และ 2549 ได้รวมงบการเงินของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั 

2.4 งบการเงินรวม เป็นการรวมรายการบัญชีของบริษัทกับบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและ           

ยอดคงเหลือระหว่างกัน  ตลอดจนกําไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้ได้ตัดออกจากงบการเงินนีแ้ล้ว 

นโยบายการบญัชีสําหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้นโยบายการบญัชีเช่นเดียวกบับริษัท

ใหญ่ในการจดัทํางบการเงินรวม  ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยได้แสดงเป็นรายการแยก

ตา่งหากในงบดลุรวมและงบกําไรขาดทนุรวม 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

3.1 การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย มีดงันี ้

3.1.1  กลุ่มบริษัทบนัทึกรับรู้รายได้จากการขายท่ีดิน อาคารพาณิชย์พร้อมท่ีดินและห้องชุด เม่ือ

ได้มีการจดัทําสญัญาจะซือ้จะขาย  ซึง่มีผลบงัคบัทางกฎหมายตามวิธีอตัราสว่นของงานท่ี

ทําเสร็จ  อตัราสว่นของงานท่ีทําเสร็จคํานวณจากอตัราสว่นต้นทนุของงานท่ีเกิดขึน้แล้วกบั

ต้นทุนทัง้หมดท่ีประมาณว่าจะใช้ในการพัฒนาทัง้นีไ้ม่รวมต้นทุนท่ีดิน โดยพิจารณา

ร่วมกับการประเมินของวิศวกร  บริษัทจะรับรู้รายได้ เม่ือเงินวางเร่ิมแรกรวมกับค่างวดท่ี

ได้รับชําระมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของราคาขายตามสญัญาและงานพฒันาเสร็จ

เรียบร้อยแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของงานพฒันาของโครงการ และการขายห้องชดุนัน้จะ

รับรู้     รายได้เม่ือการทําสญัญาจะซือ้จะขายมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีเปิด

ขายหรือเปิดจอง รายการขายท่ีเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มบริษัทได้ตดับญัชีแล้วเพ่ือจัดทํางบ

การเงินรวม 

3.1.2  รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าและรายได้จากการจําหน่ายนํา้ใช้ในการอปุโภค บนัทึกรับรู้

เม่ือสง่มอบสนิค้า 

3.1.3  รายได้คา่บริการบนัทกึรับรู้ตามอตัราความสําเร็จของงาน 

3.1.4  รายได้คา่เช่าบนัทกึรับรู้รายได้ตามระยะเวลาการเช่า 

3.1.5  รายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายบนัทกึรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ไม่รวม        

เงินฝาก ซึง่มีกําหนดรับคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

3.3  ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ แสดงด้วยมลูค่าท่ีจะได้รับ  ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประมาณจากการ

สอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีท่ีเกิดขึน้ 

กลุ่มบริษัทประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกับ

ความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้จากยอดลกูหนีท่ี้คงค้างอยู่ ณ วนัสิน้งวด  การประเมินผลดงักล่าวได้

คํานึงถึงประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอ่ืน  ซึ่งรวมทัง้การเปล่ียนแปลงใน

ส่วนประกอบและปริมาณของลกูหนี ้ ความสมัพนัธ์ของยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อยอดลกูหนี ้    

ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

3.4  สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุ ซึง่วตัถดุิบและอะไหล่ คํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมลูค่า

สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากวา่         

3.5  ต้นทนุการพฒันาท่ีดนิแสดงตามราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับแล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากว่า  

ราคาทนุประกอบด้วยต้นทนุในการได้มาซึง่ท่ีดิน  ค่าพฒันาท่ีดินและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
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กบัโครงการรวมทัง้ต้นทนุการกู้ ยืม  บริษัทบนัทึกต้นทนุการกู้ ยืมเป็นต้นทนุการพฒันาท่ีดินตัง้แตว่นั

เร่ิมโครงการจนถึงวนัท่ีการพฒันาแล้วเสร็จอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย 

3.6  ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย      

ต้นทนุในการได้มาซึง่ท่ีดนิ  

3.7 เงินลงทนุ 

3.7.1  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

-   เงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทนุโดยไม่

ตดัจําหน่ายค่าความนิยม ในกรณีท่ีเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนัน้

ในงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 

-   เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของ

สทิธิในการออกเสียงทัง้หมด หรือกิจการท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคมุ  

3.7.2 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

-   เงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทนุโดยไม่

ตดัจําหน่ายค่าความนิยม ในกรณีท่ีมีการด้อยค่าของเงินลงทนุจะรับรู้ผลขาดทนุนัน้ใน

งบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 

-   เงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินรวม แสดงตามวิธีสว่นได้เสีย ในกรณีท่ีมีการ

ด้อยคา่ของเงินลงทนุจะรับรู้ผลขาดทนุนัน้ในงบกําไรขาดทนุรวม 

- เงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นการลงทนุในกิจการท่ีกลุม่บริษัทถือหุ้นระหวา่งร้อยละ 20 ถึง

ร้อยละ 50 ของสทิธิในการออกเสียงทัง้หมด หรือกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคมุ กําไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินนี ้

แล้ว เว้นแตมี่หลกัฐานว่าสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า  เงินลงทนุในบริษัท

ร่วมรวมถึงคา่ความนิยมท่ีเกิดจากการลงทนุเม่ือได้มา  วิธีสว่นได้เสียจะไม่นํามาใช้เม่ือ

มลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นศนูย์  เว้นแตผู่้ลงทนุมีภาระผกูพนัหรือต้องจ่ายเงินเพ่ือ

ชําระภาระผกูพนัของบริษัทร่วม  ซึง่บริษัทได้คํา้ประกนัหรือให้การยินยอมไว้ 

3.7.3 เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดในระยะเวลา 1 ปี จดัประเภทเป็นเงินลงทนุ

ชั่วคราว แสดงในราคาทุนตดัจําหน่ายสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ในกรณีท่ี        

หลกัทรัพย์เกิดการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบีย้ใน   

งบกําไรขาดทนุ สว่นเกินหรือสว่นลดจากตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดจะโอนปรับเพิ่ม

หรือลดรายได้ดอกเบีย้ตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของตราสารหนีท่ี้ค้างชําระรายได้   

ดอกเบีย้จากตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 
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3.8 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

3.8.1 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

บันทึกด้วยราคาทุนซึ่งคํานวณจากราคาซือ้สินทรัพย์ ทัง้ท่ีเป็นเงินสดและจํานวน

เทียบเท่าเงินสดบวกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการทําให้สินทรัพย์นัน้มาอยู่ในสถานท่ีหรือใน

สภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามท่ีประสงค์ไว้ สินทรัพย์ท่ีบริษัทสร้างขึน้เองบนัทึกด้วยราคา

ต้นทนุการก่อสร้าง ซึง่ประกอบด้วย คา่วสัด ุคา่แรงงานทางตรง และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบั

การก่อสร้าง ซึง่ปันสว่นมาตามระบบการปันสว่นต้นทนุท่ีวางไว้ สินทรัพย์ทกุประเภทยกเว้น

ท่ีดนิ แสดงในงบดลุด้วยราคาทนุหลงัหกัคา่เส่ือมราคาสะสม 

3.8.2 ค่าเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์            

ดงัตอ่ไปนี ้ยกเว้นท่ีดนิซึง่มีอายกุารใช้งานไมจํ่ากดั 

   โรงงานผลติไฟฟ้า   25   ปี 

   เคร่ืองจกัร          15-25   ปี 

   อาคารและสิง่ปลกูสร้างอ่ืน  20   ปี 

   เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้สํานกังาน    5   ปี 

   อปุกรณ์สํานกังาน     5   ปี 

   เคร่ืองมือและอปุกรณ์     5   ปี 

                                     ยานพาหนะ      5   ปี 

                                     ระบบตา่ง ๆ    20   ปี 
 

3.8.3 ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึง่คํานวณจากมลูคา่ปัจจบุนัของ

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างตอ่เน่ือง  หรือจํานวนท่ีจะ

ได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์นัน้แล้วแต่จํานวน

ใดจะสงูกวา่ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เท่ากบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

3.8.4 ต้นทุนการกู้ ยืมของเงินกู้ ท่ีใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์  

ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ได้บนัทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้นทุน   

การกู้ ยืม ประกอบด้วย 

- ดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ภาษีท่ีเก่ียวข้อง 

- จํานวนตดัจําหน่ายของรายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการจดัการกู้ ยืม 

3.8.5  อตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุท่ีใช้คํานวณต้นทนุการกู้ ยืมท่ีรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ คือ อตัรา

ดอกเบีย้ถัวเฉล่ียของยอดเงินกู้ ในระหว่างปี ในกรณีท่ีเงินกู้ ยืมเกิดขึน้โดยเฉพาะเพ่ือซือ้        

ก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จํานวนต้นทุนการกู้ ยืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จะเป็น
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ต้นทุนการกู้ ยืมท่ีเกิดจริงในระหว่างงวดของเงินกู้ นัน้หักด้วยรายได้ท่ีเกิดจากการนําเงินกู้

ดงักลา่วไปลงทนุเป็นการชัว่คราว 

3.8.6 รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึน้ ซึ่งทําให้ราคา

เปล่ียนแทนในปัจจุบนัของสินทรัพย์เพิ่มขึน้อย่างเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทุนของ  

สินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี         

ท่ีเกิดขึน้ 

3.9  สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

3.9.1 บริษัทยอ่ยตดัจําหน่ายสิทธิการใช้ระบบท่อสง่ก๊าซ  ซึง่แสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  โดย

วิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญาซือ้ขายก๊าซเป็นเวลา 19 ปี 

3.9.2 บริษัทย่อยตดัจําหน่ายค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งแสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

โดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญา 10 ปี 

3.9.3 บริษัทยอ่ยตดัจําหน่ายคา่โปรแกรมบญัชีซึง่แสดงอยูใ่นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเม่ือมีการใช้งาน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานประมาณ 3 ปี 

3.10 คา่ความนิยม 

3.10.1 ค่าความนิยมท่ีเกิดจากส่วนของราคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งใน    

สินทรัพย์สุทธิได้มาสูงกว่าราคาทุน ณ วันท่ีซือ้กิจการ ค่าความนิยมติดลบท่ีไม่สูงกว่า    

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีกําหนดได้ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์ท่ีเป็น

ระบบตลอดอายถุวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีเหลืออยูข่องสนิทรัพย์ท่ีมีการคดิคา่เส่ือมท่ีได้มา 

3.10.2 ค่าความนิยมท่ีเกิดจากส่วนของราคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่ง          
ในสนิทรัพย์สทุธิได้มาต่ํากวา่ราคาทนุ ณ วนัซือ้กิจการ คา่ความนิยมจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่าย  

ในงบกําไรขาดทนุในระหวา่งปี 

3.11   เงินตราตา่งประเทศใช้อตัราแลกเปล่ียน ดงันี ้

- รายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปีแปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

- สินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัสิน้ปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนตามประกาศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีในงบดลุ 

- กําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนบนัทกึเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ  

3.12   ประมาณการหนีส้นิ 

กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีกลุ่มบริษัทได้

เกิดภาระท่ีจะต้องจ่ายเงินตามข้อผกูพนัทางกฎหมายอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต  

และจํานวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อยา่งสมเหตสุมผล 
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3.13   ผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษัทได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ  โดยใช้แผนการกําหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยท่ี    

สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้ จัดการกองทุน   

กองทนุสํารองเลีย้งชีพดงักลา่วได้รับเงินเข้าสมทบกองทนุจากพนกังานและกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลีย้งชีพของกลุ่มบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร      

ขาดทนุในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึน้  

3.14 กําไรตอ่หุ้น 

3.14.1 กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสทุธิประจําปีของแต่ละปีด้วยจํานวนหุ้น

สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีออกระหวา่งปีของแตล่ะปี  

3.14.2 กําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยหารกําไรสทุธิประจําปีด้วยผลรวมของหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํา้หนกัท่ีออกในระหว่างปีกบัจํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษัทอาจ

ต้องออกเพ่ือแปลงหุ้ นสามัญเทียบเท่าปรับลดทัง้สิน้ให้เป็นหุ้ นสามัญ ณ วันออกหุ้ น

สามญัเทียบเท่า 

3.15 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

  ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณและตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีรายงานเก่ียวกับ     

รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนีส้ินและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีอาจ

เกิดขึน้ ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนเงินท่ีประมาณไว้ 
 

 

4. เงนิลงทุนช่ัวคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน 
เงินลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
        

เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 113,517,371  228,108,295  -  - 

หุ้นกู้ระยะสัน้ 545,000,000  -  -  - 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน -  187,800,000  -  - 

       รวม 658,517,371  415,908,295  -  - 
 

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทนุในหุ้นกู้ ระยะสัน้ของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ

แห่งหนึง่ ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2551 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 
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ตัว๋สญัญาใช้เงินของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีกําหนดระยะเวลา 3 เดือน 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.5 - 4.875 ต่อปี บริษัทย่อยได้นําตัว๋สญัญาใช้เงินดงักล่าวไปใช้เป็นหลกัประกนั

วงเงินสนิเช่ือกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน 

 เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 

2549 จํานวน 113.52 ล้านบาท และ 228.11 ล้านบาท ตามลําดบั ใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจาก

ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินตามสญัญาวงเงินสินเช่ือ บริษัทย่อยไม่สามารถนําเงินฝากธนาคาร

ในบญัชีบางบญัชีไปใช้เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน นอกเหนือจากการใช้ชําระเงินกู้ ยืม ดอกเบีย้จ่ายและค่า     

ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาโรงงานซึง่ต้องได้รับการอนมุตัจิากธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงิน  
 
5. ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ 
 ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

ลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์        

      ลกูหนีท่ี้ถงึกําหนดชําระ 252,135,995  393,026,906  259,038,947  365,690,800 

มลูคา่งานท่ีเสร็จยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 1,617,242,936  1,134,076,424  665,958,791  554,912,483 

ลกูหนีค้า่บริการและคา่เช่า 42,034,260  37,126,357  47,457,783  44,397,034 

ลกูหนีค้า่นํา้ 5,141,279  10,339,289  -  - 

ลกูหนีค้า่บริการไฟฟ้า 506,545,973  478,749,250  -  - 

ตัว๋เงินรับ 18,652,845  3,646,156  13,762,500  - 

รวม 2,441,753,288  2,056,964,382  986,218,021  965,000,317 
      

ลกูหนีก้ารค้าจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และลกูหนีค้า่บริการ ยกเว้นมลูคา่งานท่ีเสร็จยงัไม่ได้

เรียกเก็บของลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ แยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2550 และ 2549 ดงันี ้
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

ไมเ่กิน 3 เดือน 621  549  129  58 

มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 1  88  1  68 

มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 155  175  155  167 

มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 29  107  21  117 

              รวม 806  919  306  410 
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บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ไว้  

เน่ืองจากบริษัทยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่ลกูค้าและเป็นลกูหนีค้า่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแต่ยงั

ไมรั่บรู้รายได้ 
  

 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่างานท่ีเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ / ค่างวดท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

จาํนวนเงนิตามที่ได้ทาํสัญญา        
   จะซือ้จะขายแล้ว  13,142,238,977  11,205,672,461  10,766,382,296  9,463,039,770 
        

คา่งวดท่ีถงึกําหนดชําระแล้ว  11,306,952,304  9,014,829,660  9,985,662,258  8,580,487,315 

หกั เงินท่ีรับชําระแล้ว   (11,054,816,309)  (8,621,802,754)  (9,726,623,311)  (8,214,796,515) 

ลกูหนีค้า่งวดท่ีถงึกําหนดชําระ  252,135,995  393,026,906  259,038,947  365,690,800 
 

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเกบ็     

มลูคา่งานท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วจนถงึปัจจบุนั 12,042,477,419  10,116,719,121  10,381,981,049  9,135,399,798 

หกั คา่งวดท่ีถงึกําหนดชําระแล้ว (11,306,952,304)  (9,014,829,660)  (9,985,662,258)  (8,580,487,315) 

 735,525,115  1,101,889,461  396,318,791  554,912,483 

รายการดงักลา่วประกอบด้วย        

มลูคา่ของงานท่ีเสร็จยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 1,617,242,936  1,134,076,424  665,958,791  554,912,483 

คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้รายได้ (881,717,821)  (32,186,963)  (269,640,000)  - 

 735,525,115  1,101,889,461  396,318,791  554,912,483 
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6. ต้นทุนการพัฒนาที่ดนิ 
 ต้นทนุการพฒันาท่ีดนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 
  

   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
        

ท่ีดิน 5,214,362,193  4,232,461,339  4,193,531,131  3,789,833,433 

ต้นทนุการพฒันา 3,491,781,417  2,789,707,150  2,355,033,657  2,104,258,492 

ต้นทนุการกู้ ยืม 423,703,725  393,753,245  384,112,616  384,112,616 

 9,129,847,335  7,415,921,734  6,932,677,404  6,278,204,541 

หกั จํานวนท่ีโอนเป็นต้นทนุขายแล้วจนถึงปัจจบุนั (6,696,504,845)  (5,660,209,524)  (5,525,786,804)  (4,914,112,932) 

ต้นทนุการพฒันา – สทุธิ  2,433,342,490  1,755,712,210  1,406,890,600  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 

          รวมต้นทนุการพฒันาท่ีดิน 2,498,994,024  1,835,041,603  1,443,414,134  1,414,293,002 
  

บริษัทได้จํานองต้นทนุการพฒันาท่ีดนิและท่ีดินท่ีแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ในอตัรา

ร้อยละ 85 ของพืน้ท่ีรวม และบริษัทย่อยได้จดจํานองท่ีดิน (บางส่วน) ไว้กับสถาบนัการเงินเพ่ือเป็น

หลกัทรัพย์คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาว (ดหูมายเหต ุ13) 
 
7. ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืน 

ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ท่ีดําเนินงานในตา่งประเทศได้ให้บคุคลอ่ืนในประเทศไทยกู้ ยืม

เงินจํานวนเงิน 18 ล้านหยวน เทียบเท่าเงินบาทเป็น 83.16 ล้านบาท โดยทําสญัญากู้ ยืมเงินอัตรา      

ดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี เงินให้กู้ ยืมดงักลา่วครบกําหนดรับชําระคืนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550  

 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยดงักล่าวได้ให้กู้ ยืมเงินเพิ่มเติมจากเดิม 18 ล้าน

หยวน เป็น 20.22 ล้านหยวน อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ต่อปี กําหนดรับชําระคืนภายในวันท่ี 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยบริษัทย่อยและผู้กู้ ตกลงให้ขยายเวลาการชําระคืนเงินต้นทัง้วงเงินเดิมและ

วงเงินใหม่เป็นภายในวนัท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2550 เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวคํา้ประกันโดยผู้กู้ ให้ธนาคาร

พาณิชย์ภายในประเทศออกหนังสือคํา้ประกันการกู้ ยืมแก่บริษัทย่อยวงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท โดย

บริษัทยอ่ยได้รับชําระคืนในปี 2550 ทัง้จํานวนแล้ว 
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8. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการเคลื่อนไหว ดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

เพิ่มขึน้ ลดลง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

         

ท่ีดิน  333,873,283  24,542,606  -  358,415,889  

อาคารโรงงานและส่ิงปลกูสร้าง 2,282,228,490  337,012,222  (30,060,685)  2,589,180,027  

อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 67,055,330  15,927,876  (820,230)  82,162,976  

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์      5,858,516,379  87,190,707  (13,350,099)  5,932,356,987  

ยานพาหนะ 62,213,472  21,070,308  (10,621,228)  72,662,552  

เคร่ืองจกัรระหวา่งทาง -  -  -  -  

อาคารระหวา่งก่อสร้าง 58,593,494  155,474,082  -  214,067,576  

สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 504,659,747  1,672,221,546  * (424,312,759)  1,752,568,534  

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์      9,167,140,195  2,313,439,347  (479,165,001)  11,001,414,541 

หกั คา่เส่ือมราคาสะสม         

     อาคารโรงงานและส่ิงปลกูสร้าง  (592,865,976)  (83,787,030)  2,893,442  (673,759,564) 
     อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่สํานกังาน (49,720,070)  (7,536,126)  709,024  (56,547,172) 
     เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์      (1,020,552,478)  (259,156,859)  371,814  (1,279,337,523) 
     ยานพาหนะ  (36,610,717)  (9,549,613)  6,654,454  (39,505,876) 

รวมคา่เส่ือมราคาสะสม  (1,699,749,241)  (360,029,628)  10,628,734  (2,049,150,135) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ   7,467,390,954  1,953,409,719  (468,536,267)  8,952,264,406 

หกั   คา่ความนิยมติดลบ   (26,512,245)      (24,776,500) 

สทุธิ 7,440,878,709      8,927,487,906 
        

คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์ประจําปี 291,428,953      360,029,628 
 

  ท่ีดินของบริษัทและท่ีดิน อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างรวมทัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ       

บริษัทย่อย ได้นําไปจดจํานองเพ่ือคํา้ประกันเงินเบิกเกินบญัชี  เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ10, 11 และ 13)  

  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีหกัค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่มีราคาตามบญัชีก่อน

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 จํานวนเงิน 86.75 ล้านบาท และ 

85.17 ล้านบาท ตามลําดบั 
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  * ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทและบริษัทย่อยได้โอนงานระหว่างก่อสร้าง เป็นอาคารโรงงานและสิ่ง     

ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์  

 

 

 

  ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทและบริษัทย่อยได้โอนงานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างทางเป็น

อาคารโรงงานและสิ่งปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและอปุกรณ์ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยกเลิกการ

ใช้งานอาคารสํานกังานหน้าโครงการสขุมุวิท 41 จึงได้บนัทึกเป็นรายการขาดทุนจากการยกเลิกการใช้

สนิทรัพย์จํานวนเงิน 5.05 ล้านบาท 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
เพิ่มขึน้ ลดลง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
        

ท่ีดิน  112,206,304  16,724,606  -  128,930,910 

อาคารโรงงานและสิ่งปลกูสร้าง 586,839,634  60,298,109  (30,060,685)  617,077,058 

อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 39,105,373  3,567,765  (245,195)  42,427,943 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์      57,698,406  7,397,927  (324,590)  64,771,743 

ยานพาหนะ 28,496,906  10,447,707  -  38,944,613 

งานระหวา่งก่อสร้าง 183,570,101  31,899,392  * (68,672,724)  146,796,769 

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์      1,007,916,724  130,335,506  (99,303,194)  1,038,949,036 

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม        

     อาคารและส่ิงปลกูสร้าง  (285,326,730)  (30,476,559)  2,893,442  (312,909,847) 

     อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่สํานกังาน (35,529,166)  (2,170,854)  245,194  (37,454,826) 

     เคร่ืองมือและอปุกรณ์      (27,783,806)  (3,696,879)  316,989  (31,163,696) 

     ยานพาหนะ  (23,555,119)  (2,419,503)  -  (25,974,622) 

รวมคา่เสื่อมราคาสะสม        (372,194,821)  (38,763,795)  3,455,625  (407,502,991) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์- สทุธิ    635,721,903  91,571,711  (95,847,569)  631,446,045 
        

คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ประจําปี 37,307,917      38,763,795 
 

 ท่ีดนิของบริษัทได้นําไปจดจํานอง เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ10, 11 และ 13) 

 บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือม

ราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 จํานวนเงิน 73.92 ล้านบาท และ 72.75 ล้าน

บาท ตามลําดบั 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 
 

   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
        

สิทธิในการใช้ทอ่สง่ก๊าซ 192,950,942  192,950,942  -  - 

คา่ความช่วยเหลือทางเทคนิค 10,476,000  10,476,000  -  - 

คา่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 22,877,227  12,988,398     

โปรแกรมสําเร็จรูป 305,271  305,271  -  - 

รวม 226,609,440  216,720,611  -  - 

หกั ตดัจําหน่ายสะสม (26,793,330)  (16,638,018)  -  - 

สทุธิ 199,816,110  200,082,593  -  - 
 

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําหนงัสือมอบโอนกรรมสิทธ์ิในระบบท่อสง่ก๊าซ สําหรับ

รับก๊าซจากบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบท่อของ ปตท. ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้

ขายก๊าซ โดยบริษัทย่อยยงัคงมีสิทธิในการใช้ท่อสง่ก๊าซดงักลา่วตามระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายก๊าซ

ธรรมชาต ิซึง่มีอาย ุ21 ปี และสามารถตอ่อายสุญัญาออกไปได้อีก 4 ปี บริษัทย่อยได้บนัทึกสิทธิการใช้

ท่อสง่ก๊าซดงักลา่วในราคาทนุหลงัหกัคา่เส่ือมราคาสะสมจํานวนเงิน 192.95 ล้านบาท โดยแสดงไว้ใน

บญัชี “สินทรัพย์ไม่มีตวัตน” และตดัจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ

ท่ีคงเหลือ 19 ปี 

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสญัญาช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทต่างประเทศ

แห่งหนึ่งในการผลิตสินค้า จํานวนเงิน 100 ล้านเยน ซึ่งได้มีการชําระเงินบางส่วนแล้วจํานวนเงิน 

10.47 ล้านบาท โดยจะเร่ิมตดัจําหน่ายเม่ือมีการผลิตสินค้าตามอายุสญัญา 10 ปี และในปี พ.ศ. 

2550 บริษัทย่อยได้มีการทําวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือผลิตสรุากลัน่ โดยจะเร่ิมตดัจําหน่ายตาม

อายขุองสญัญาเป็นเวลา 5 ปี  
 
10. เงนิเบกิเกินบัญชีจากสถาบันการเงนิ 

 บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ได้ทําสญัญาเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศหลายแห่ง 

วงเงินรวม 30 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี วงเงินดงักลา่วคํา้ประกนัโดยจดจํานองท่ีดิน 



 15

อาคารโรงงานและสิ่งปลกูสร้าง รวมทัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของบริษัทย่อย ร่วมกบัเงินกู้ ยืมระยะสัน้

และเงินกู้ ยืมระยะยาว (ดหูมายเหต ุ11 และ 13) 
 
 
 
 
11.  เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
  ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้กับธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่ง

หนึ่งเพ่ือซือ้กิจการท่ีประกอบธุรกิจก่อสร้างคอนโดเพ่ือขายและให้เช่าในประเทศจีน โดยออกตัว๋สญัญา

ใช้เงินจํานวนเงิน 300 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MMR ตอ่ปี กําหนดชําระคืนภายในปี พ.ศ. 2551 

เงินกู้ ยืมดงักลา่วคํา้ประกนัโดยบริษัทใหญ่ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะสัน้กบัธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศและสถาบนั

การเงินหลายแห่ง โดยการออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ระยะสัน้ท่ีสถาบนั

การเงินแตล่ะแห่งกําหนด ณ ขณะนัน้  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 มียอดเงินกู้ ยืม

ระยะสัน้คงค้างจํานวนเงินรวม 1,934 ล้านบาท และ 1,238 ล้านบาท ตามลําดบั  

เงินกู้ ยืมดงักล่าวคํา้ประกนัร่วมกบัเงินกู้ ยืมระยะยาว โดยการจดจํานองท่ีดินของบริษัท ท่ีดินและ

งานระหวา่งก่อสร้างของบริษัทยอ่ย (ดหูมายเหต ุ13) 
 
12. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ีดําเนินงานในต่างประเทศได้มีการเรียกเก็บเงินประกนัการ   

ก่อสร้างจากผู้ รับเหมาและตวัแทนขายในโครงการของบริษัทยอ่ยจํานวนเงิน 54.29 ล้านบาท  
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13. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

เงินกู้ ยืมระยะยาว ของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 
        

เงินกู้ ยืมระยะยาว 8,780,550,568  7,418,975,423  2,687,421,120  2,838,446,635 

หกั เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด    

      ชําระภายในหนึง่ปี 

 

(1,846,400,309) 

  

(1,015,054,712) 

  

(785,000,000) 

  

(570,000,000) 

คงเหลือ 6,934,150,259  6,403,920,711  1,902,421,120  2,268,446,635 
 

13.1 บริษัท ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ วงเงินรวม 4,690 ล้านบาท โดย

มีรายละเอียดดงันี ้  
 

ลาํดบั วงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ปัจจุบัน 
(ต่อปี) 

เงื่อนไขการชาํระคืน หลักประกัน 

 

1 940 MLR-1.5 ชําระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 

25 ล้านบาท  

จดจํานองต้นทนุการพฒันาท่ีดิน 

และ ท่ี ดิน ท่ีแสดงอยู่ ใน ท่ี ดิน

อาคารและอปุกรณ์ ในอตัราร้อย

ละ 85 ของพืน้ท่ีรวม 

2 200 MLR-1.5   ชําระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 

12.50 ล้านบาท  

3 1,950 อตัราเงินฝากประจําสําหรับบคุคล

ธรรมดา 1 ปี+ 2.50 

 

ปลอดชําระคืนเงินต้นเป็นเวลา 12 เดือน และ

ในปีท่ี 2-5 ชําระคืนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 80 

ล้านบาท และในปีท่ี 6-7 ชําระคืนไม่น้อยกว่า

ไตรมาสละ 83.75 ล้านบาท  

 

จดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างในโครงการ และโอนสิทธิ

เรียกร้องเงินฝากของผู้ กู้ ท่ีมีกับ

ธนาคารผู้ให้กู้  

4 500 MLR เฉลี่ย- 1.5 ชําระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 

25 ล้านบาท ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 

จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 

จํานําใบหุ้นของบริษัท  ไทยคอน   

อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด

(มหาชน) ท่ีบริษัทถืออยู่ 

5 400 อตัราเงินฝากประจํา 12 เดือน + 

ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 

ปลอดชําระคืนเงินต้นเป็นเวลา 12 เดือน และ

ในปีท่ี 2-5 ชําระคืนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 25 

ล้านบาท  

จดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างในโครงการ 
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6 700 MLR ถวัเฉล่ีย - 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนเงินต้นตามอัตราท่ีระบุในสญัญาทุก

งวดสามเดือน  และต้องชําระให้เสร็จสิ น้

ภายในปี พ.ศ. 2555 

จํานําใบหุ้ นของบริษัท ไทคอน 

อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด 

(มหาชน) ท่ีบริษัทถืออยู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2  บริษัทย่อย ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศวงเงินรวม 7,414.95 ล้าน

บาท และ 54 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
 

ลาํดบั วงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ปัจจุบัน 
(ต่อปี) 

เงื่อนไขการชาํระคืน หลักประกัน 

 

1 1,080 MLR - 1.5  ชําระคืนเงินต้นตามอัตราท่ีระบุในสญัญาทุก

งวดหกเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 

2543  

จดจํานองที่ดินอาคารโรงงาน

แล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  ร ว มทั ้ง

เค ร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ

บริษัทย่อย  โดยมีมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชี        ณ  วัน ท่ี  31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 

จํานวน  7,197.82 ล้านบาท 

และ  6 , 0 7 8 . 9 2  ล้ า นบาท 

ตามลําดับ และคํา้ประกันโดย

เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋ว

สัญญาใช้เงินของบริษัทย่อย

จํานวน 658.52 ล้านบาท และ 

415.92 ล้านบาท ตามลําดบั     

2 750 MLR – 1.5 ชําระคืนเงินต้นตามอัตราท่ีระบุในสญัญาทุก

งวดหกเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 

2547  

3     54 ล้าน 

 เหรียญสหรัฐ 

MLR - 1.5 ชําระคืนเงินต้นตามอัตราท่ีระบุในสญัญาทุก

งวดหกเดือน ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 บริษัทย่อย

ได้แปลงหนีเ้งินกู้ ยืมวงเงิน 42 ล้านเหรียญ

สหรัฐ บางส่วนจํานวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เป็นเงินกู้ประเภทเงินบาท เทียบเท่า 808.08 

ล้านบาท และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ได้

แปลงหนีเ้งินกู้ ยืมจํานวนเงิน 16.98 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เทียบเทา่ 650.98 ล้านบาท โดย

มีกําหนดชําระคืนเงินต้นตามเง่ือนไขเดิม 

4 1,602 MLR - 1.5 ชําระคืนเงินต้นตามอัตราท่ีระบุในสญัญาทุก

งวดหกเดือน เร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2550 

5 2,100 MLR – 1.5 ชําระคืนเงินต้นตามอัตราท่ีระบุในสญัญาทุก

งวดหกเดือน 
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6 800 ดอกเบีย้เงินฝากประจํา  

+ 3 ถึง 3.25 ตอ่ปี 

ชําระคืนในอัตราร้อยละ 65 ของราคาขาย

อาคารชุดในโครงการ และต้องชําระให้เสร็จ

สิน้ภายใน 3 ปี 6 เดือน 

จดจํานองที่ ดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างในโครงการของบริษัทย่อย 

และจํานําหุ้นสามญัของบริษัทท่ี

บริษัทใหญ่ถืออยู่ รวมทัง้โอน

สิทธิเรียกร้องเงินฝากของผู้กู้ ท่ีมี

กับธนาคารผู้ ให้กู้ โดยมีมูลค่า

สิ นท รัพ ย์ สุท ธิ  ณ  วัน ท่ี  3 1 

ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 

จํานวนเงิน  1,736 ล้านบาท 

แ ล ะ  1 , 4 3 0  ล้ า น บ า ท 

ตามลําดบั 
 
 
 
 
 

ลาํดบั วงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้  
(ต่อปี) 

เงื่อนไขการชาํระคืน หลักประกัน 

 

7 200 MLR - 1 ต่อปี ตัง้แต่เบิกเงิน

ครัง้แรกจนถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2550 และร้อยละ MLR 

ตอ่ปี จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 

ปลอดชําระคืนเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี  และ   

ปีท่ี 2 - 7 ชําระคืนเป็นรายไตรมาสรวม 24 งวด 

โดยงวดท่ี 1-8 งวดละ 3.50 ล้านบาท งวดท่ี 

9-16 งวดละ 7.50 ล้านบาท งวดท่ี 17-23 

งวดละ 14 ล้านบาท และงวดท่ี 24 ชําระไม่

น้อยกว่า 14 ล้านบาท และหรือชําระหนีใ้ห้

เสร็จสิน้ทัง้จํานวน 

จดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้าง  และจะดําเ นินการจด

จํานองเคร่ืองจกัรและจํานําหุ้น

สามัญของบริษัทย่อยท่ีบริษัท

ใ ห ญ่ ถื อ อ ยู่ แ ล ะ โ อ น สิ ท ธิ

เรียกร้องเงินฝากของบริษัทย่อย

ท่ี มีกับธนาคารผู้ ใ ห้กู้  โดยมี

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 

จํานวน 544.97 ล้านบาท และ 

293.22 ล้านบาท ตามลําดบั 

8 320 MLR - 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 

12.5 ล้านบาท เร่ิมเดือนกนัยายน พ.ศ. 2547 

จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 และตัง้แต่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2552 ไตรมาสละ 17 ล้านบาท  

จดจํานองท่ีดิน เคร่ืองจักรและ

ร ะ บบต่ า ง  ๆ  ร ว ม ทั ้ง ง า น

ระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อย 

โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

และ 2549 จํานวนเงิน 736.14 

ล้านบาท และ  653.96 ล้าน

บาท ตามลําดบั 

 

9 162.95 MLR - 1.5 ตอ่ปี  

ยกเว้นเงินกู้จากกองทนุ

สิ่งแวดล้อม ชําระดอกเบีย้ตาม

เง่ือนไขของกองทนุสิ่งแวดล้อม 

กําหนดชําระคืนเ งินต้นเป็นรายไตรมาส   

ไตรมาสละ  5 .58 ล้านบาท  ตัง้แต่ เ ดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2547 – 2552 และในปี พ.ศ. 

2553 ไตรมาสละ 11.16 ล้านบาท 
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10 306 ปีท่ี 1 - 3 อตัรา MLR-1.5 ตอ่ปี 

และ ปีท่ี 4 เป็นต้นไปอตัรา 

MLR-0.5 ตอ่ปี 

กําหนดชําระคืนเ งินต้นเป็นรายไตรมาส   

ไตรมาสละ 15.30 ล้านบาท เร่ิมงวดแรกใน

เดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 

2550 บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้ฉบบัแก้ไข

เพ่ิมเติม โดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับเงิน

ให้เสร็จสิน้ภายในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 

2551 ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

บริษัทย่อยได้รับเงินกู้ แล้วเป็นจํานวนเงิน 

164.78 ล้านบาท 

 

11 94 

 

ปีท่ี 1-3 อตัรา MLR - 1.5 ตอ่ปี 

และปีท่ี 4 เป็นต้นไป อตัรา 

MLR - 0.5 ตอ่ปี 

กําหนดชําระคืนเ งินต้นเป็นรายไตรมาส   

ไตรมาสละ 4.7 ล้านบาท เร่ิมงวดแรกในเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยได้รับเงินกู้ แล้วจํานวน

เงินรวม 7.89 ล้านบาท  

 

 

 

    

 
 
14. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

     ส่วนเกิน  วันที่จดทะเบียนกับ 
 จาํนวนหุ้น  ทุนชาํระแล้ว  มูลค่าหุ้น  กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 (หุ้น)  (บาท)  (บาท)   
หุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชําระแล้ว        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 676,643,673  676,643,673  773,001,062   

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั           

    ครัง้ท่ี 12 1,266,266  1,266,266  2,514,797  1 มีนาคม พ.ศ. 2550 

    ครัง้ท่ี 13 291,231  291,231  572,849  1 มิถนุายน พ.ศ. 2550 

    ครัง้ท่ี 14 84,756,137  84,756,137  166,715,309  22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

    ครัง้ท่ี 15 637,337  637,337  1,253,638  3 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 763,594,644  763,594,644  944,057,655   

 

15. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ได้มีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในหนงัสือชีช้วน จากเดิมราคาใช้

สทิธิ 2.986 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั เป็น 2.967 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 

  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ได้มีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในหนงัสือชีช้วน จากเดิมราคาใช้

สทิธิ 3 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั เป็น 2.986 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 

2549 เป็นต้นไป 
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16. สาํรองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี       

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

สํารองตามกฎหมายนีจ้ะไมส่ามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 
 

 

17. เงนิปันผลจ่าย 
ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2550 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2550 มี

มติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจํานวนเงิน 406.74 ล้านบาท  และตาม

มติท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 8/2550 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจํานวนเงิน 305.19 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผล

ทัง้สิน้ 711.93 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในปี พ.ศ. 2550 

ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2549 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2549 มี

มตใิห้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวนเงิน 328.10 ล้านบาท และตามมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2549 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจํานวนเงิน 269.58 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทัง้สิน้ 597.68 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลครบถ้วนแล้วในปี พ.ศ. 2549 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งครัง้ท่ี 2/2550 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550 มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท เป็นจํานวนเงิน 200 ล้านบาท     

ซึง่บริษัทยอ่ยได้จ่ายเงินปันผลครบถ้วนแล้วในปี พ.ศ. 2550 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 

2549 มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.77 บาท เป็นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท และ

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มีมติให้จ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 6.15 บาท เป็นจํานวนเงิน 800 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทัง้สิน้ 900 ล้านบาท ซึง่บริษัทยอ่ยได้จ่ายเงินปันผลครบถ้วนแล้วในปี พ.ศ. 2549 
 

18. กลับรายการกาํไรจากการขายที่ดนิ 
 ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทบนัทึกกลบัรายการบญัชีกําไรจากการขายท่ีดิน จํานวนเงิน 170.68 ล้าน

บาท โดยบริษัทได้มีการขอยกเลิกสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินกับลกูค้า ซึ่งมีมลูค่าตามสญัญาจะซือ้จะ

ขาย จํานวนเงินรวม 306.83 ล้านบาท โดยบริษัทได้เคยบนัทึกรับรู้รายได้และต้นทนุขายท่ีดินไปแล้วทัง้

จํานวน 
 



 21

19. ภาษีเงนิได้ 
บริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนหลายฉบบั ซึง่อยู่ในระหว่างการใช้สิทธิ   

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลบางฉบับ แต่ทัง้นีบ้ริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

บางส่วนของกิจการท่ีสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและบวกกลับด้วย

คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีไมอ่นญุาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

หลงัปรับปรุงรายได้และรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรแล้วมีกําไรสทุธิทางภาษีจึงมีภาระภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 
 
 
 
 
 
 
20. กาํไรต่อหุ้น 

  กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิประจําปีของแต่ละปี  ด้วยจํานวนหุ้นสามญั    

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีออกระหวา่งปีของแตล่ะปี ดงันี ้
       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 
          ภายหลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง 

กําไรสทุธิ (บาท) 924,046,512  893,358,257  509,821,367  751,683,706  893,358,257 

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 708,578,176  661,583,054  708,578,176  661,583,054  661,583,054 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.30  1.35  0.72  1.14  1.35 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด          

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 817,831,479  840,323,223  817,831,479  840,323,223  840,323,223 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 1.13  1.06  0.62  0.89  1.06 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 

136,395,106 หน่วย และ 233,346,077 หน่วย ตามลําดบั ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเท่ากบั 

2.967 บาท และ 2.986 บาท ในอตัราส่วน 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ตามลําดบั ในการ

คํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลดคํานวณโดยสมมตวิา่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

นัน้ มลูค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัถัวเฉล่ียท่ีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 14.91 บาท 

และ 12.76 บาท ตามลําดบั  
 

21. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
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  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ-งบการเงินรวม  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 
 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้  โรงงานผลิต  รวม 

      เอธิลแอลกอฮอลล์  
          

รายได้  2,305,215,033  3,849,932,432  25,093,903  -  6,180,241,368 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงาน  1,079,752,255  627,504,346  16,926,392  -  1,724,182,993 

รายได้อ่ืน         13,881,509 

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน         8,684,537 

รายได้อ่ืน : ตดับญัชีค่าความนิยมติดลบ         1,735,744 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         367,852,965 

ต้นทนุท่ีไมส่ามารถปันสว่นได้         (994,421,677) 

ตดัจําหน่ายค่าความนิยม         (36,588,004) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย         (161,281,555) 

กําไรสทุธิ          924,046,512 
          

สนิทรัพย์ดําเนินงาน 

( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550) 

 

9,678,496,693 

  

8,792,743,578 

  

802,057,111 

  

444,468,932 

  

19,717,766,314 
 

 

 

 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้  โรงงานผลิต  รวม 

      เอธิลแอลกอฮอลล์  
          

รายได้ 2,829,161,940  3,530,332,447  16,538,241  -  6,376,032,628 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงาน 1,248,844,178  708,411,833  10,726,372  -  1,967,982,383 

รายได้อ่ืน         7,358,120 

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน         81,400,902 

รายได้อ่ืน : ตดับญัชีค่าความนิยมติดลบ         1,735,744 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         91,497,905 

ต้นทนุท่ีไมส่ามารถปันสว่นได้         (755,037,214) 

ขาดทนุจากการยกเลกิรายการขายท่ีดิน         (170,687,537) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย         (330,892,046) 

กําไรสทุธิ         893,358,257 
          

สนิทรัพย์ดําเนินงาน 

( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549) 

 

7,029,063,915 

  

7,343,231,491 

  

653,522,362 

  

150,442,508 

  

15,176,260,276 

 
22. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทได้รับสทิธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตั ิ      

สง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ซึง่รวมถึงการให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิ      

เป็นเวลา 7 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการของโครงการท่ีได้รับการสง่เสริมของนิคม     

อตุสาหกรรมท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและโครงการในเขตจงัหวดัระยองของบริษัทยงัอยูใ่นระยะท่ี

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ บริษัทต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ในบตัรสง่เสริม 
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 บริษัทยอ่ยสองแห่งได้รับสทิธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุตาม     

พระราชบญัญตัสิง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ซึง่รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับ

กําไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ทัง้นีบ้ริษัทต้องปฏิบตัติาม   

เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ในบตัรสง่เสริม 
 
23. การรายงานรายได้สาํหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ป.14/2541 เร่ืองกําหนดวิธีการ   

รายงานรายได้สําหรับผู้ ได้รับการส่งเสริม ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยให้บริษัทแสดงยอด   

รายได้แยกเป็นส่วนท่ีได้รับการสง่เสริมและไม่ได้รับการสง่เสริม บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ     

รายได้อ่ืนท่ีเป็นสว่นท่ีได้รับการสง่เสริมและไมไ่ด้รับการสง่เสริมดงันี ้

 

 

 

 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 ธุรกจิที่ได้รับ  ธุรกจิที่ไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได้      

    รายได้จากการขายท่ีดิน 1,096,989,720  55,117,086  1,152,106,806 

    รายได้จากการขายอาคารชดุ -  773,651,491  773,651,491 

    รายได้จากการขายไฟฟ้า 1,611,049,878  2,238,882,554  3,849,932,432 

    รายได้คา่บริการ 74,197,973  269,963,968  344,161,941 

    รายได้คา่เช่า 10,697,664  49,691,034  60,388,698 

    รายได้ดอกเบีย้ 20,000  7,195,631  7,215,631 

    รายได้อ่ืน 78,000  4,600,065  4,678,065 

    รายได้อ่ืน : ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ -  1,735,744  1,735,744 

    กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,034,818  1,649,719  8,684,537 

    สว่นแบง่ผลกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย -  367,852,965  367,852,965 

รวมรายได้ 2,800,068,053  3,770,340,25

7 

 6,570,408,310 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 ธุรกจิที่ได้รับ  ธุรกจิที่ไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
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รายได้      

    รายได้จากการขายท่ีดิน 1,489,492,704  72,270,101  1,561,762,805 

    รายได้จากการขายอาคารชดุ -  933,824,616  933,824,616 

    รายได้จากการขายไฟฟ้า 3,455,770,603  74,561,844  3,530,332,447 

    รายได้คา่บริการ 37,805,157  249,149,138  286,954,295 

    รายได้คา่เช่า 17,351,664  45,806,801  63,158,465 

    รายได้ดอกเบีย้ 67,362  6,007,436  6,074,798 

    รายได้อ่ืน 37,979  1,245,343  1,283,322 

    รายได้อ่ืน : ตดับญัชีคา่ความนิยมติดลบ -  1,735,744  1,735,744 

    กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 81,645,577  (244,675)  81,400,902 

    สว่นแบง่ผลกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย -  91,497,905  91,497,905 

รวมรายได้ 5,082,171,046  1,475,854,25

3 

 6,558,025,299 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 ธุรกจิที่ได้รับ  ธุรกจิที่ไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได้      

    รายได้จากการขายท่ีดิน 1,191,464,165  55,117,086  1,246,581,251 

    รายได้คา่บริการ 97,012,256  265,888,740  362,900,996 

    รายได้คา่เช่า 10,697,664  51,592,408  62,290,072 

    รายได้ดอกเบีย้ -  479,192  479,192 

    รายได้อ่ืน 78,000  1,430,437  1,508,437 

    เงินปันผลรับ -  216,075,870  216,075,870 

รวมรายได้ 1,299,252,085  590,583,733  1,889,835,818 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 ธุรกจิที่ได้รับ  ธุรกจิที่ไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได้      

    รายได้จากการขายท่ีดิน 1,489,492,704  101,398,101  1,590,890,805 

    รายได้คา่บริการ 57,800,449  243,787,558  301,588,007 
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    รายได้คา่เช่า 17,351,664  47,701,872  65,053,536 

    รายได้ดอกเบีย้ -  4,570,813  4,570,813 

    รายได้อ่ืน -  1,182,002  1,182,002 

    เงินปันผลรับ -  439,787,935  439,787,935 

รวมรายได้ 1,564,644,817  838,428,281  2,403,073,098 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

24.1  เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 
               (หน่วย : บาท) 

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

ช่ือบริษัท  ประเภทกิจการ  ความสัมพันธ์  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 

 650.75  645.21  21.93  17.72  1,615,532,566 514,594,027 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็น

เนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 

บํารุงรักษาและบริการ

เก่ียวกบัการผลติของ   

โรงงานไฟฟ้า 

 ผู้ ถือหุ้น  30  30  25  25  42,284,104  28,295,303 

รวมเงนิลงทุน              1,657,816,670  542,889,330 

 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอน

เน็คชั่น จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมในสดัส่วนร้อยละ 5.73 บริษัทได้จ่ายสิ่งตอบแทนในการซือ้เป็นเงินสด

จํานวน 693.77 ล้านบาท มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับ ณ วนัท่ีซือ้มีจํานวนเงิน 745.85 ล้าน
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บาท          ค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้เป็นจํานวน 52.08 ล้านบาท บริษัทตดัจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

 บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ได้มีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (TICON-W1 และ TICON-W2) มาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั รวมทัง้มีการออกหุ้น

เพิ่มทนุให้แก่บคุคลเป็นการเฉพาะเจาะจง มีผลทําให้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วมเปล่ียนแปลงไป ซึง่ในปี 

พ.ศ. 2550 บริษัทได้คํานวณผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าวใหม่ โดยบนัทึก

มลูคา่    เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ และได้แสดงบญัชี “สว่นเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือ

หุ้นในบริษัทร่วม” ในสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวนเงินรวม 187.38 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2  เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีราคาทนุ 
(หน่วย : บาท) 

      งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
      ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วิธีราคาทุน 
      ณ วันที่   ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
    ลักษณะ  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  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  โรงงานผลิตไฟฟ้าและไอนํา้  ผู้ ถือหุ้น  1,600  1,600  41  41  709,764,465  709,764,465 

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 จําหน่ายนํา้ใช้ในสวน

อตุสาหกรรม  บริการบําบดั   

นํา้เสียในสวนอตุสาหกรรม 

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

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั 

 อสงัหาริมทรัพย์ประเภท

ก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขาย

และให้เชา่ 

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

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล 

ปาร์ค(ฉางโจว) จํากดั 

 ตวัแทนขายท่ีดิน  ผู้ ถือหุ้น  3 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

 3 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

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

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี 

จํากดั 

 ผลิตสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้

บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช ่

 ผู้ ถือหุ้น  200  120.12  100  100  199,999,300  120,115,300 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย              1,602,362,495  1,522,478,495 

บริษัทร่วม                 
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บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชัน่  จํากดั

(มหาชน) 

 สร้างโรงงานมาตรฐานใน

เขตอตุสาหกรรม และเขต

สวนอตุสาหกรรม เพ่ือให้

เชา่และ/หรือเพ่ือขาย 

 ผู้ ถือหุ้น 

และกรรมการ 

ร่วมกนั 

 650.75  645.21  21.93  17.72  1,115,298,447  421,527,561 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอ็น

เนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากดั 

 บํารุงรักษาและบริการ

เก่ียวกบัการผลิตของ

โรงงานไฟฟ้า 

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

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

รวมเงนิลงทุน              2,741,731,942  1,968,077,056 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากมูลค่า      

หุ้นละ 55.62 บาท เป็น 100 บาท ต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 79.89 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชําระค่า

หุ้นโดยครบถ้วนแล้ว 
 

24.3  การซือ้ธุรกิจ 

  เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทํา

สญัญาซือ้ธุรกิจของบริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศจีน 

โดยประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารชุดเพ่ือขายและให้เช่าในประเทศจีน โดยกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินและกรรมการเพ่ือชําระค่าหุ้นทัง้จํานวน (ดหูมายเหต ุ11 และ 24.5) มีมลูคา่ตามสญัญา 15 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 560 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับ ณ วันท่ีซือ้มีจํานวน 

523.41    ล้านบาท ค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้เป็นจํานวน 36.59 ล้านบาท บริษัทได้ตัดจําหน่ายเป็น

คา่ใช้จ่ายภายในปี พ.ศ. 2550 เน่ืองจากโครงการของบริษัทย่อยมีระยะเวลาการก่อสร้างเพ่ือขายภายใน

ระยะเวลา 3 ปี ซึง่    ไมก่่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว  
 

 มลูคา่ของสนิทรัพย์และหนีส้นิของบริษัทท่ีซือ้มา มีดงันี ้
(หน่วย : ล้านบาท) 

เงินฝากธนาคาร 564.38 

ต้นทนุการพฒันาท่ีดิน 552.91 

สนิทรัพย์อ่ืน 45.59 

เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (261.22) 

หนีส้นิอ่ืน (110.37) 

คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้รายได้ (291.96) 

ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงิน 24.08 

มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ 523.41 

คา่ความนิยม 36.59 

รวมราคาซือ้ 560.00 

หกั เงินฝากธนาคารของบริษัทยอ่ย 564.38 

กระแสเงินสดจ่ายในการซือ้สทุธิ (4.38) 
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24.4  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

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

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ท่ีดําเนินงานในประเทศจีนกู้ ยืมเงิน

จํานวน 20.26 ล้านหยวน เทียบเท่า 92.91 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.02 ตอ่ปี ครบกําหนด

ชําระคืนภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 

  (หน่วย : บาท)

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2549 

 รับเงนิกู้  จ่ายชาํระ
คืนเงนิกู้ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 นโยบายการคิด 
ต้นทุนเงนิกู้ยืม 
ระหว่างกัน 

บริษัทย่อย           

    บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  -  30,000,000  -  30,000,000  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

  บริษัทย่อยสองแห่งได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากกรรมการเพ่ือซือ้ธุรกิจของบริษัทแห่งหนึ่งท่ี

ดําเนินงานในตา่งประเทศ (ดหูมายเหต ุ24.3) และเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัทย่อย โดยไม่มี      

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั ดงันี ้
  (หน่วย : บาท)

  งบการเงนิรวม 

  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2549 

 รับเงนิกู้  จ่ายชาํระ
คืนเงนิกู้ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 นโยบายการคิด 
ต้นทุนเงนิกู้ยืม 
ระหว่างกัน 

กรรมการ           

    คณุดิเรก  วินิชบตุร  -  561,000,000  -  561,000,000  ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

           
 

24.6  รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
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สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึน้จากรายการกับกิจการ          

ท่ีเก่ียวข้องกนั กิจการเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีและ

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัสําคญั มีดงันี ้
(หน่วย : บาท) 

 

ยอดค้างชาํระ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

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

บริษัทย่อย        
     บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด        

          ลกูหนีก้ารค้า -  -  15,617,968  19,726,677 

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

        เจ้าหนีก้ารค้า -  -  17,312,685  16,960,099 

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

          ลกูหนีก้ารค้า -  -  2,000  24,000 

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

          ลกูหนีก้ารค้า 187,696,958  119,485,209  187,696,958  118,970,800 
     บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด          

          ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า -  10,721,843  -  - 

          ค่าบริการค้างจ่าย 30,143,525  33,888,671  -  - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
     บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด        

  (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)        

          ค่านายหน้าค้างจ่าย 37,111,094  24,352,678  37,111,094  24,352,678 

          ค่าบริการค้างจ่าย 1,500,000  1,500,000  -  - 

          เจ้าหนีค้่าเคร่ืองจกัร -  65,577,470  -  - 
 

 
 

                  (หน่วย : บาท) 
รายได้และค่าใช้จ่าย สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

บริษัทย่อย            
    บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด            

          รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  33,938,445  -  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลง      

ในปริมาณท่ีกําหนด 

          รายได้ค่าบริการ -  -  43,079,932  30,624,467     

          รายได้ค่าเช่า -  -  1,669,770  1,644,000     

          รายได้อ่ืน -  -  600,000  600,000  50,000 

บาท/เดือน 

 50,000 

บาท/เดือน 
    บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด           

         รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  60,536,000  -  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลง      

ในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้ค่าบริการ -  -  675,932  475,134   

         ต้นทนุค่านํา้ -  -  179,830,703  151,751,415  13 บาท/   13 บาท/  
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ลกูบาศก์เมตร ลกูบาศก์เมตร 

         ดอกเบีย้รับ -  -  -  1,797,686     
    บริษัท โรจนะ ดซิทีลเลอร่ี จาํกัด           

รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  -  29,128,000  ราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระ 

         รายได้ค่าบริการ -  -  6,069  72,352     

         รายได้ค่าเช่า -  -  231,604  251,071     

        ดอกเบีย้รับ -  -  -  1,935,985     
บริษัทร่วม           
    บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียลคอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)          

         รายได้จากการขายท่ีดิน 277,396,626  233,367,432  277,396,626  233,367,432  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงใน

ปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้ค่าบริการ 1,283,444  514,409  -  -     
    บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด             

      ค่าบริการ 163,693,501  116,231,311  -  -     
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            
    บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด            

 (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)            

         ค่านายหน้า 37,182,877  36,743,487  37,182,877  36,743,487  4%  4% 

         ค่าบริการ 1,500,000  16,634,399  -  -     

 

รายได้คา่บริการเรียกเก็บด้วยราคาตามท่ีตกลงกนั ซึง่สงูกวา่ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ท่ีประชมุ

มีมติให้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งแสดงในงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จากเดมิบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย

มาเป็นบนัทกึตามวิธีราคาทนุก่อนตดับญัชีคา่ความนิยมและไมต่ดัจําหน่ายคา่ความนิยม เพ่ือให้เป็นไป

ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 26/2549 และฉบบัท่ี 32/2549 เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

44 เร่ือง “งบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทนุในบริษัทย่อย” และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

45 เร่ือง “การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม” บริษัทได้ปรับย้อนหลงังบการเงินเฉพาะกิจการปี

ก่อนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทได้บนัทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตาม

นโยบายใหมม่าโดยตลอด ดงันัน้ข้อมลูงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
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ธันวาคม พ.ศ. 2549 และงบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ท่ีนํามาเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมลูท่ี

จดัทําขึน้ตามนโยบายการบญัชีใหม ่ผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี ้
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

งบดุล  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมลดลง 573.40 

กําไรสะสมลดลง 573.40 
 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

งบกาํไรขาดทุน  

รายได้เงินปันผลเพิ่มขึน้ 439.79 

สว่นแบง่กําไรจากบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมลดลง (581.46) 

กําไรสทุธิลดลง (141.67) 
  

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานลดลง (บาท) (0.21) 

กําไรตอ่หุ้นปรับลดลดลง (บาท) (0.17) 
 
 

  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตัง้แต่อดีตจนถึงต้นงวดของปี พ.ศ. 2550 และ 

2549 ท่ีต้องนํามาปรับลดกําไรสะสมต้นงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2549 และ 2548 เป็นจํานวนเงิน 573.40 ล้านบาท และ 431.73 ล้านบาท ตามลําดบั 
 
 
 
 
26. หนังสือคํา้ประกัน 

26.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนาคารพาณิชย์

ภายในประเทศออกหนงัสือคํา้ประกนัต่อการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพ่ือคํา้ประกนัการจ่ายชําระเงิน

ค่าใช้   ไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินรวม 238.83 ล้านบาท และ 94.71 ล้าน

บาท     ตามลําดบั 

26.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์

ภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนงัสือคํา้ประกนัการยกเลิกสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าก่อนครบกําหนด

อายสุญัญาเป็นจํานวนเงิน 163 ล้านบาท ของแตล่ะปี 
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26.3 ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนงัสือคํา้ประกนัใน

การย่ืนคําร้องและข้อเสนอในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก FIRM 90 MW ตอ่การไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยในวงเงิน 45 ล้านบาท 

26.4 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศออก

หนงัสือคํา้ประกนัการนําเข้าเคร่ืองจกัรต่อกรมศลุกากรในวงเงิน 1.37 ล้านบาท และคํา้ประกนั         

การปฏิบตัิตามสญัญาว่าด้วยการอนุญาตให้ทําและขายสรุากลัน่ชนิดสรุาขาวในวงเงิน 0.10 

ล้านบาท โดยใช้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทยอ่ยเป็นหลกัประกนั 

26.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์

ภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนงัสือคํา้ประกนัต่อคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือ     คํา้ประกนัการจดัทําสาธารณูปโภคโครงการหนึ่งของบริษัทย่อยจํานวนเงิน 8.17 ล้าน

บาทของแตล่ะปี 

26.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่ง

หนึ่งออกหนังสือคํา้ประกันต่อกรมศุลกากรจากการท่ีบริษัทย่อยอาจจะต้องชําระภาษีอากร

จํานวนเงิน 1.15 ล้านบาท ตามลําดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้ 
27.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในด้านการ

พฒันาโครงการและก่อสร้างเป็นจํานวนประมาณ 617.06 ล้านบาท และ 15.89 ล้านเหรียญ

สหรัฐ และจํานวน 1,362.58 ล้านบาท และ 37.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดบั 

27.2  บริษัทได้ทําสญัญาคํา้ประกนัปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติของ

ลกูค้าของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจภายในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยองกบับริษัท ปตท. 

จํากดั (มหาชน) วงเงิน 90.15 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยบริษัทได้นําเงินสดมาเป็น

หลกัประกนั ซึง่ได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน และบริษัทจะได้รับเงินคืนในแตล่ะปีตาม
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ปริมาณการใช้ของลกูค้าในอตัรา 12.91 บาทตอ่ล้านบีทีย ู แตท่ัง้นีป้ริมาณการใช้รวมกนัต้องไม่

ต่ํากวา่ 6.98 ล้านบีทีย ู          

27.3  บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาระยะยาว ดงันี ้

27.3.1  สญัญาขายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย โดยมีอายสุญัญา 25 ปี 

เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเง่ือนไขในสญัญากําหนดให้บริษัทย่อยต้อง

ย่ืนหลกัประกนัในรูปของหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารเป็นจํานวนเงิน 163 ล้านบาท 

เพ่ือเป็นหลกัประกนั 

27.3.2   สญัญาซือ้แก๊สกบับริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) สญัญามีระยะเวลา 21 ปี โดยปริมาณ

การซือ้ขายและราคาก๊าซให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในสญัญา ซึง่คู่สญัญาสามารถต่ออายุ

สญัญาออกไปได้อีก 4 ปี    

27.4  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขาย

ท่ีดิน จํานวนเงินประมาณ 219.21 ล้านบาท และ 121.81 ล้านบาทตามลําดบั โดยจ่ายเงินมดั

จําไปแล้วจํานวนเงิน 58.62 ล้านบาท และ 21.82 ล้านบาทตามลําดบั 

27.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดไว้แต่ยงัใช้ไม่

หมด จํานวนเงิน 65.74 ล้านบาท และมีตัว๋เรียกเก็บสินค้าขาเข้าจํานวนเงิน 1.81 ล้านเหรียญ

สหรัฐ 
 
28. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

28.1  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบีย้ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึง่มีผล

ให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจบุนัและงวดตอ่ๆ ไป บริษัทและบริษัทย่อย

ไมไ่ด้มีการทําสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ เน่ืองจากคาดวา่ผลกระทบไมมี่สาระสําคญั 

 

 

 

28.2  ความเส่ียงจากเงินลงทนุและลกูหนีก้ารค้า 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของเงินลงทนุและลกูหนีก้ารค้าท่ีเกิดจาก

เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีนัยสําคญั  เน่ืองจากบริษัทย่อยได้นําเงินสดไปลงทุนในเงิน

ลงทนุท่ีมีความเส่ียงต่ํากบัธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือและบริษัทมี

นโยบายโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิท่ีขายเม่ือลกูค้าชําระเงินครบถ้วนแล้ว 

28.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
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 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากรายการซือ้สินทรัพย์ท่ีเป็น

เงินตราตา่งประเทศ ซึง่ผู้บริหารมีนโยบายในการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 

โดยการทําสญัญาระยะสัน้ตามจํานวนเงินท่ีต้องชําระในระหว่างปี  เพ่ือป้องกนัความเส่ียงใน

ระยะสัน้ของอตัราแลกเปล่ียน  ซึ่งเกิดจากความผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยมีหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวน

เงิน 3.17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 0.09 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่มีสญัญาซือ้ขาย

เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือ 

28.4 มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 

 บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้ในการประมาณราคาตลาดหรือมลูคา่ยตุิธรรมของ

สนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับมีมูลค่าตามบัญชี         

ซึง่เท่ากบัมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยมลูค่ายุติธรรมถือตามมลูค่าสินทรัพย์สทุธิทางบญัชี 

ซึง่แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24.1และ 24.2 

- เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย เจ้าหนีค้่าก่อสร้าง และเจ้าหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั มลูค่าตาม

บญัชีมีจํานวนเท่ากบัมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 

- เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาว มูลค่าตามบัญชีมีจํานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และ 2549 มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกตา่ง

จากมลูค่าตามบญัชีอย่างมีนัยสําคญั  ส่วนหนีส้ินทางการเงินแสดงด้วยราคาตามบญัชี  ซึ่งเท่ากับ

มลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 

อนึ่งมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าวใช้วิธีการและข้อสมมติฐานข้างต้น มลูค่ายตุิธรรมท่ีเกิดขึน้จริงอาจ

แตกตา่งไป 

 

 

 
29. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
  รายการยอ่ในงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ได้จดัประเภทรายการใหม่

เพ่ือให้สอดคล้องกบัรายการยอ่ในงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ดงันี ้

- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนับางสว่นจดัประเภทเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 
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30. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิ 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท เม่ือวนัท่ี 28

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 
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