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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. 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม งบกระแสเงิน

สดรวม งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้ บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ้สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยสามแห่งท่ี

ดําเนินงานอยู่ในต่างประเทศตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืนตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

และข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีอ่ืน ลงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2554 งบการเงิน

ของบริษัทย่อยดงักล่าวมียอดรวมสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 16.72 และร้อยละ 16.37 ของยอดสินทรัพย์

รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ตามลําดบั ความเห็นของข้าพเจ้าในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั

จํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั และบริษัท เคพีดี 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั และบริษัท โรจนะอินทีเรียร์ จํากดั ซึง่รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือ

ตามรายงานของผู้สอบบญัชีอ่ืนนัน้  

 

            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. 2553 

และ 2552 ผลการดําเนินงานรวม กระแสเงินสดรวม ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปี โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 
 
 
 
 
 
               นางสาวปราณีย์  ผลงาม  
                                         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 

                     บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

              สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 253,040,495         903,800,022        168,071,804        366,549,447        

    เงินลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 7 273,136,248         216,125,772        - -

    ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 8 877,403,289         779,522,622        283,924,632        233,803,391        

    เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 28.3 - - 1,683,624,000     1,150,500,000     

    ต้นทนุการพฒันาท่ีดนิ 9 4,658,867,200      4,747,785,222     1,529,806,731     1,838,127,591     

    สนิค้าคงเหลือ 10 136,607,931         103,907,838        - -

    อะไหล่ 170,794,934         157,259,541        - -

    เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับซือ้ท่ีดนิและก่อสร้าง 607,916,548         96,302,374          74,516,495          -

    สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 287,934,063         173,740,128        42,518,399          28,845,936          

    รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 7,265,700,708      7,178,443,519     3,782,462,061     3,617,826,365     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 9,097,859             9,494,841            2,620,000            100,000               

    เงินลงทนุในบริษัทร่วม 28.1 1,796,436,908      1,723,555,088     1,139,369,447     1,139,369,447     

    เงินลงทนุในบริษัทย่อย 28.2 - - 2,825,712,995     2,390,212,995     

    ท่ีดนิรอการพฒันา 2,478,476,389      1,694,361,961     1,498,638,527     1,197,564,604     

    ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 11 10,254,208,335    9,882,221,093     710,686,974        702,399,704        

    สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 12 169,347,395         181,370,601        - -

    สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 30.2 73,281,720           69,726,824          68,360,654          68,332,467          

    รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 14,780,848,606    13,560,730,408   6,245,388,597     5,497,979,217     

รวมสินทรัพย์ 22,046,549,314   20,739,173,927  10,027,850,658   9,115,805,582    

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

              หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมุนเวียน หมายเหตุ

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 13 3,090,996,298      1,944,216,006     2,870,000,000     1,693,000,000     

     เจ้าหนีก้ารค้า 14 377,792,816         335,076,073        61,092,939          81,484,555          

     เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 28.4 100,913,087         72,354,765          3,357,553            608,922               

     เจ้าหนีซ้ือ้สนิทรัพย์ 56,993,742           36,448,965          - -

     เจ้าหนีเ้ช่าซือ้สนิทรัพย์ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 116,904                - - -

     เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 16 1,145,744,355      2,048,546,549     529,347,555        1,016,755,135     

     เงินประกนัผลงานค้างจ่าย 47,475,684           55,250,198          356,658               261,863               

     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 307,052,327         77,092,479          64,734,026          37,260,528          

     คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้รายได้ 8 1,178,001,464      1,305,368,543     19,747,000          51,572,000          

     เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 15 110,743,775         16,195,169          6,920,600            7,370,600            

     หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 107,652,297         105,308,844        7,258,773            13,075,793          

     รวมหนีส้นิหมนุเวียน 6,523,482,749      5,995,857,591     3,562,815,104     2,901,389,396     

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

     เจ้าหนีเ้ช่าซือ้สนิทรัพย์ 87,678                  - - -

     เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 28.4 112,444,993         143,258,994        - -

     เงินกู้ ยืมระยะยาว 16 7,158,812,819      7,043,785,549     2,216,727,630     2,504,049,760     

     หนีส้นิอ่ืน - เงินมดัจํารับ 29,729,023           35,409,611          34,237,623          40,158,211          

    รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 7,301,074,513      7,222,454,154     2,250,965,253     2,544,207,971     

รวมหนีส้ิน 13,824,557,262   13,218,311,745  5,813,780,357    5,445,597,367    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

              หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

    ทุนเรือนหุ้น 17

        ทนุจดทะเบียน

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

        ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

             หุ้นสามญั 968,738,574 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 968,738,574         968,738,574        

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

        สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 17 1,418,865,940      1,210,723,801     1,418,865,940     1,210,723,801     

        สว่นเกินจากการเปล่ียนสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วม 28.1 189,701,059         188,610,652        - -

        กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อย (156,954,919)        31,003,900          - -

        กําไรสะสม

             จดัสรรแล้ว

                   ทนุสํารองตามกฎหมาย 19 119,621,751         119,621,751        119,621,751        119,621,751        

             ยงัไม่ได้จดัสรร 3,332,238,613      2,972,334,768     1,706,844,036     1,440,504,802     

     รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,872,211,018      5,421,652,733     4,214,070,301     3,670,208,215     

     สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 2,349,781,034      2,099,209,449     - -

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,221,992,052      7,520,862,182     4,214,070,301     3,670,208,215     

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,046,549,314   20,739,173,927  10,027,850,658   9,115,805,582    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล  (ต่อ)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินนี ้



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

    รายได้จากการขายท่ีดนิ 1,261,570,703   1,051,726,941       1,342,506,703       1,051,726,941    

    รายได้จากการขายอาคารชดุ 2,083,392,617   1,123,851,607       - -

    รายได้จากการขาย 4,849,164,560   4,286,029,968       - -

    รายได้คา่บริการ 433,334,276      354,916,459          432,835,041          353,211,340       

    รายได้คา่เช่า 52,236,417        64,015,709            69,112,410            77,205,221         

    กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 21,002,409        6,398,325              - -

    รายได้เงินปันผล 28 - - 381,393,914          117,893,914       

    รายได้อ่ืน 22,979,565        11,966,458            64,404,010            41,612,509         

   รวมรายได้ 8,723,680,547   6,898,905,467      2,290,252,078      1,641,649,925   

ค่าใช้จ่าย 22

    ต้นทนุขายท่ีดนิ 556,252,610      493,452,221          598,743,942          493,452,221       

    ต้นทนุขายอาคารชดุ 1,620,408,340   691,835,598          - -

    ต้นทนุขาย 4,130,737,438   3,662,238,871       - -

    ต้นทนุคา่บริการ 213,375,841      167,302,899          405,627,924          326,408,924       

    ต้นทนุคา่เช่า 55,262,270        43,162,483            55,262,270            43,162,483         

    กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดนิ - - - 41,035,457         

    กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 21 (5,551,509)         (24,615,884)           (5,551,509)             (24,615,884)        

    คา่ใช้จ่ายในการขาย 248,807,677      198,507,146          61,008,292            10,294,739         

    คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 460,563,732      340,494,967          151,490,484          113,173,350       

    คา่ใช้จ่ายอ่ืน - 940,849                 - 22,258                

    คา่ตอบแทนกรรมการ 6,600,000          6,600,000              6,600,000              6,600,000           

   รวมค่าใช้จ่าย 7,286,456,399   5,579,919,150      1,273,181,403      1,009,533,548   

กําไรก่อนสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,437,224,148   1,318,986,317       1,017,070,675       632,116,377       

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 191,185,327      167,445,092          - -

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,628,409,475   1,486,431,409       1,017,070,675       632,116,377       

ต้นทนุทางการเงิน (420,328,266)     (496,315,293)         (181,063,546)         (217,486,263)      

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,208,081,209   990,116,116          836,007,129          414,630,114       

ภาษีเงินได้ 23 (66,938,184)       (106,239,045)         - -

กาํไรสุทธิ 1,141,143,025   883,877,071        836,007,129        414,630,114      

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

     สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 929,571,740      757,373,432          836,007,129          414,630,114       

     สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 211,571,285      126,503,639          - -
     รวม 1,141,143,025   883,877,071        836,007,129        414,630,114      

กาํไรต่อหุ้น 24

     กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.98                   0.85                       0.89 0.46

     กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.86                   0.75                       0.77 0.41

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(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

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     

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม 28.1 - - - (5,849,516)     - - - (5,849,516)          - (5,849,516)           

กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย - - - - (95,796,397)      - - (95,796,397)        - (95,796,397)         

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น 833,317,417   182,717,730    1,081,172,762      188,610,652  31,003,900       90,000,000      2,693,164,652       5,099,987,113    1,677,705,810      6,777,692,923     

กําไรสทุธิสําหรับปี - - - - - - 757,373,432          757,373,432       126,503,639         883,877,071        

รวมรายได้ทัง้สิน้ที่รับรู้สําหรับงวด 833,317,417   182,717,730    1,081,172,762      188,610,652  31,003,900       90,000,000      3,450,538,084       5,857,360,545    1,804,209,449      7,661,569,994     

ทนุสํารองตามกฎหมาย 19 - - - - - 29,621,751      (29,621,751)           - - -

เงินปันผลจ่าย 20 - - - - - - (448,581,565)         (448,581,565)      - (448,581,565)       

หุ้นสามญั 17 66,040,444     - 129,551,039         - - - - 195,591,483       - 195,591,483        

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

รับเงินค่าหุ้นจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - - - - - 295,000,000         295,000,000        

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 899,357,861  - 1,210,723,801     188,610,652  31,003,900      119,621,751   2,972,334,768      5,421,652,733   2,099,209,449     7,520,862,182    

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

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม 28.1 - - - 1,090,407      - - - 1,090,407           - 1,090,407            

กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย - - - - (187,958,819)    - - (187,958,819)      - (187,958,819)       

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น 899,357,861   - 1,210,723,801      189,701,059  (156,954,919)    119,621,751    2,972,334,768       5,234,784,321    2,099,209,449      7,333,993,770     

กําไรสทุธิสําหรับปี - - - - - - 929,571,740          929,571,740       211,571,285         1,141,143,025     

รวมรายได้ทัง้สิน้ที่รับรู้สําหรับงวด 899,357,861   - 1,210,723,801      189,701,059  (156,954,919)    119,621,751    3,901,906,508       6,164,356,061    2,310,780,734      8,475,136,795     

เงินปันผลจ่าย 20 - - - - - - (569,667,895)         (569,667,895)      (138,000,000)       (707,667,895)       

หุ้นสามญั 17 69,380,713     - 208,142,139         - - - - 277,522,852       - 277,522,852        

รับเงินค่าหุ้นจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - - - - - 177,000,300         177,000,300        

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 968,738,574  - 1,418,865,940     189,701,059  (156,954,919)   119,621,751   3,332,238,613      5,872,211,018   2,349,781,034     8,221,992,052    

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินจากการ กําไรสะสม

และเรียกชําระแล้ว

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้



(หน่วย : บาท)

เงินรับล่วงหน้า ส่วนเกินมูลค่า รวม

และเรียกชาํระแล้ว ค่าหุ้น หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด 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     

กําไรสทุธิ - - - - 414,630,114        414,630,114        

รวมรายได้ทัง้สิน้ท่ีรับรู้สําหรับงวด 833,317,417        182,717,730     1,081,172,762     90,000,000      1,918,708,118     4,105,916,027     

หุ้นสามญั 17 66,040,444          - 129,551,039        - - 195,591,483        

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

ทนุสํารองตามกฎหมาย 19 - - - 29,621,751      (29,621,751)         -

เงินปันผลจ่าย 20 - - - - (448,581,565)       (448,581,565)      

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 899,357,861       - 1,210,723,801    119,621,751   1,440,504,802    3,670,208,215    

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

กําไรสทุธิ - - - - 836,007,129        836,007,129        

รวมรายได้ทัง้สิน้ท่ีรับรู้สําหรับงวด 899,357,861        - 1,210,723,801     119,621,751    2,276,511,931     4,506,215,344     

หุ้นสามญั 17 69,380,713          - - - - 69,380,713          

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 17 - - 208,142,139        - - 208,142,139        

เงินปันผลจ่าย 20 - - - - (569,667,895) (569,667,895)      

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 968,738,574       - 1,418,865,940    119,621,751   1,706,844,036    4,214,070,301    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก กาํไรสะสม



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 996,509,924       863,612,477        836,007,129       414,630,114       

    รายการปรับกระทบ

             คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ถาวร 544,070,186       493,049,475        54,506,873         52,421,389         

             ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 14,291,406         14,175,308          - -

             สว่นแบ่งกําไรในบริษัทย่อยท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 211,571,285       126,503,639        - -

             (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกิดขึน้ (18,021,230)        (3,692,025)           - -

             (กําไร)ขาดทนุจากการขายและเลกิใช้สนิทรัพย์ถาวร (3,312,051)          120,039               (1,773,399)          57,258                

             กําไรจากการขายท่ีดนิ (831,087,936)      (990,290,729)       (743,762,761)      (558,274,720)      

             กําไรจากการขายอาคารชดุ (462,984,277)      (432,016,009)       - -

             กลบัรายการกําไรจากการขายท่ีดนิ - - - 41,035,457         

             กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย (5,551,509)          (24,615,884)         (5,551,509)          (24,615,884)        

             รายได้เงินปันผล - - (381,393,914)      (117,893,914)      

             สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (191,185,327)      (167,445,092)       - -

             รายได้ดอกเบีย้ (7,815,508)          (2,099,504)           (55,659,277)        (40,489,928)        

             คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 402,522,780       496,315,293        176,633,919       215,893,474       

649,007,743       373,616,988        (120,992,939)      (17,236,754)        

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีถือเป็นหลกัประกนั (33,065,846)        (24,604,426)         - -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 3,247,082,653    4,029,280,545     1,292,385,462    1,606,161,250    

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในอะไหล่ (13,535,393)        2,589,808            - -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในต้นทนุการพฒันาท่ีดนิ (1,713,688,767)   (2,005,153,594)    (130,994,843)      (263,035,639)      

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิค้าคงเหลอื (32,700,093)        (56,164,209)         - -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินจ่ายลว่งหน้าสาํหรับซือ้ท่ีดนิและก่อสร้าง (511,614,174)      (3,189,162)           (74,516,495)        -

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (99,299,351)        169,997,126        813,066              28,873,579         

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในท่ีดนิรอการพฒันา (999,602,881)      (26,432,421)         (480,703,070)      (22,912,739)        

       (เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (3,554,896)          (347,554)              (28,188)              (1,250,511)          

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน(ต่อ)

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 42,716,743         (157,780,270)       (20,391,616)        (26,108,777)        

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีซื้อ้สนิทรัพย์ (36,448,965)        (128,000,066)       - (2,048,969)          

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 11,544,748         81,879,309          2,748,631           (17,070,516)        

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน (3,565,852)          (77,311,273)         94,795                (1,210,010)          

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 239,330,434       (73,088,150)         30,412,740         (3,605,831)          

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในคา่งวดท่ียงัไม่รับรู้รายได้ (127,367,079)      (6,330,139)           (31,825,000)        46,500,000         

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 94,548,606         715,217,419        (450,000)            5,673,750           

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 2,410,964           (27,534,905)         (5,817,020)          9,985,883           

       เพิ่มขึน้(ลดลง)ในหนีส้นิอ่ืน-เงินมดัจํารับ (5,680,588)          (5,850,174)           (5,920,588)          (55,574)              

       กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงคา่งบการเงินในบริษัทย่อย (174,975,745)      (81,218,599)         - -

       เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 531,542,261       2,699,576,253     454,814,935       1,342,659,142    

       เงินสดรับดอกเบีย้ 7,815,508           2,067,860            55,576,689         40,489,928         

       เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (435,771,715)      (537,654,104)       (180,459,320)      (215,109,468)      

       เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (87,903,936)        (191,204,419)       (10,214,732)        (17,265,167)        

            เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 15,682,118       1,972,785,590    319,717,572      1,150,774,435   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

    (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - (533,124,000)      (542,600,000)      

    (เพิ่มขึน้)ลดลงในลกูหนีจ้ากการลงทนุเลกิกิจการ - - - 117,672,581       

    (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน - 15,331,043          - -

    (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั (24,000,000)        (150,000,000)       - -

    (เพิ่มขึน้)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 396,982              (8,491,556)           (2,520,000)          -

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - (435,500,000)      (103,500,000)      

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (856,998,147)      (315,339,901)       (42,689,015)        (28,193,539)        

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (2,268,200)          (59,800)                - -

    เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,926,280           280,374               1,869,180           -

    เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 119,393,914       117,893,914        381,393,914       117,893,914       

          เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (761,549,171)     (340,385,926)      (630,569,921)     (438,727,044)     

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้



(หน่วย : บาท)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

    เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,146,780,292    212,819,564        1,177,000,000    153,000,000       

    เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - (575,500,000)       - -

(19,484)              - - -

1,897,174,205    821,042,000        868,379,255       300,000,000       

    เงินสดจ่ายชําระคนืเงินกู้ยืมระยะยาว (2,674,900,379)   (1,553,169,361)    (1,643,108,965)   (769,189,425)      

    เงินสดรับคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 277,522,852       12,873,753          277,522,852       12,873,753         

    เงินสดรับคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 177,000,300       295,000,000        - -

    เงินสดจ่ายเงินปันผล (567,418,436)      (447,161,583)       (567,418,436)      (447,161,583)      

    เงินสดจ่ายเงินปันผลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (138,000,000)      - - -

    กําไร(ขาดทนุ)จากการแปลงคา่งบการเงินในบริษัทย่อย - (200,000)              - -

        เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 118,139,350      (1,234,295,627)   112,374,706      (750,477,255)     

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงนิสดและ

     รายการเทยีบเท่าเงนิสด (23,031,824)      (14,577,798)       - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (650,759,527)     383,526,239       (198,477,643)     (38,429,864)      

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 253,040,495      903,800,022       168,071,804      366,549,447      

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

    เงินสดจ่ายเจ้าหนีเ้ช่าซือ้สนิทรัพย์

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม
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บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 
 

1. การดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
    1.1 การดาํเนินงานของบริษัท 

บริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและ

เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 32/32 อาคาร   

ซิโน-ไทย ทาวน์เวอร์ ชัน้ 11 ซอยอโศก ถนนสขุุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจพฒันาสวนอตุสาหกรรมและให้บริการสาธารณปูโภคท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและระยอง  
1.2 การดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี

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

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายนํา้ใช้ในการอปุโภค 

สําหรับธุรกิจเพ่ือการอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม และบริการบําบดันํา้เสีย 

บริษัท  โรจนะเพาเวอร์  จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 

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

กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า            

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้  จํากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่

เลขท่ี 148 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า  

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่

เลขท่ี 148 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

ประกอบธุรกิจผลติสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช่  

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู ่      

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

กรุงเทพมหานคร เพ่ือประกอบธุรกิจซือ้ขายและพัฒนาในธุรกิจเก่ียวกับกระแสไฟฟ้า พลงังานความร้อน 

ระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

บริษัท 148 ดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู่

เลขท่ี 148 ซอยสขุุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจขายสง่ ขายปลีก สรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช่ 
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บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี  ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมี

สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 

บริษัท โรจนะ อินทีเรียร์ จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู ่     

เลขท่ี 1 ถนนตงเจียง ฉางโจว จงัหวดัเจียงซ ูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจให้บริการตกแตง่

ภายใน 

 
2. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2.1  บริษัทได้จัดทําบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน       

การบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และเพ่ือความสะดวกของผู้ อ่าน      

งบการเงิน บริษัทได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย รวมทัง้

ได้จดัทําขึน้ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เร่ือง

การจัดทําและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน พ.ศ. 2544 และได้จัดทําขึน้ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ลงวนัท่ี 30 มกราคม 

พ.ศ. 2552 เร่ืองกําหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552  

งบการเงินนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

ยกเว้นตามท่ีได้เปิดเผยในนโยบายการบญัชี 

2.2 งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทยอ่ย ดงันี ้
 

 จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ อัตราการถือหุ้น 
โดยบริษัท (%) 

   2553  2552 
บริษัทย่อยทางตรง      

บริษัท โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จํากดั ประเทศไทย จําหน่ายนํา้ใช้ในนิคมอตุสาหกรรม บําบดันํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม 90  90 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากดั ประเทศไทย โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  41 *   41 * 

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ประเทศไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 100  100 

บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั ประเทศไทย ผลิตสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาวและสรุาแช่ 100  100 

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ประเทศจีน พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 100  100 

บริษัท โรจนะ เอน็เนอร์จี จํากดั ประเทศไทย พัฒนาในธุรกิจท่ีเก่ียวกับกระแสไฟฟ้าพลังงาน ความร้อน ระบบไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

100  100 
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 จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ อัตราการถือหุ้น 
โดยบริษัท (%) 

   2553  2552 
บริษัทย่อยทางอ้อม      

บริษัท 148 ดิสทริบิวชัน่ จํากดั ประเทศไทย ขายสง่ ขายปลีกสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้บร่ันดี สรุาขาว สรุาแช่ 100  - 

บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ประเทศจีน พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชดุเพ่ือขายและให้เช่า 100  100 

บริษัท โรจนะ อินทีเรียร์ จํากดั  ประเทศจีน บริการตกแตง่ภายใน 100  100 
 

 

* บริษัทและผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 60 และมีนโยบายในการบริหารงานไปใน

ทิศทางเดียวกนั ทําให้บริษัทมีอํานาจในการควบคมุ ดงันัน้งบการเงินรวมจึงได้รวมงบการเงินของบริษัท  

โรจนะเพาเวอร์ จํากดั 

2.3 บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีได้มา (วนัท่ีบริษัทมี

อํานาจในการควบคมุบริษัทยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษัทสิน้สดุการควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้ 

2.4 งบการเงินของบริษัทยอ่ยซึง่จดัตัง้ขึน้ในตา่งประเทศได้แปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ีในงบดลุสําหรับรายการท่ีเป็นสนิทรัพย์และหนีส้นิและใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉลี่ยสําหรับรายการท่ี

เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “กําไร

(ขาดทนุ)จากการแปลงคา่งบการเงิน” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

2.5 งบการเงินรวม เป็นการรวมรายการบัญชีของบริษัทกับบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและยอด

คงเหลือระหว่างกนั ตลอดจนกําไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้ออกจากงบการเงินนีแ้ล้ว นโยบายการบญัชี

สําหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้นโยบายการบญัชีเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่  ในการจัดทํางบ

การเงินรวม  ข้อมลูเก่ียวกับส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบดลุรวม

และในงบกําไรขาดทนุรวม 
 
3. การยกเลิกและการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 17/2553 ลงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบั

ท่ี 50-55/2553  ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2553 เก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีออกใหมแ่ละปรับปรุงใหมด่งัตอ่ไปนี ้
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   วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

แมบ่ทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบงัคบัใช้ทนัที 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ข้อผิดพลาด 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเชา่ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์พนกังาน 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศ 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทนุการกู้ ยืม 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สว่นได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอ่หุ้น 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2       การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2554 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 1 มกราคม 2554 
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 ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะนํามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท เม่ือ

มาตรฐานดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐาน

ดงักลา่ว ซึง่ยงัไมส่ามารถสรุปได้ในขณะนี ้

3.2 ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชีท่ีฉบับท่ี 102 เร่ืองการรับรู้รายได้สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง

มาตรฐานดงักล่าวยงัมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้ใช้การตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองสญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์แทน ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

3.3 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีบญัชีฉบบัท่ี 49/2553 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2553 เก่ียวกบัการจดัเลขระบฉุบบัมาตรฐานการบญัชีบางรายการใหม ่ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษา

แล้ว เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 การอ้างอิงเลขมาตรฐานการบญัชีในงบการเงินนีไ้ด้ถือปฏิบตัิ

ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัดงักลา่ว 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย มีดงันี ้

4.1.1  บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกรับรู้รายได้จากการขายท่ีดิน อาคารพาณิชย์พร้อมท่ีดินและห้องชุด 

เม่ือได้มีการจดัทําสญัญาจะซือ้จะขาย ซึ่งมีผลบงัคบัทางกฎหมายตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ี   

ทําเสร็จ อตัราสว่นของงานท่ีทําเสร็จคํานวณจากอตัราสว่นต้นทนุของงานท่ีเกิดขึน้แล้วกบัต้นทนุ    

ทัง้หมดท่ีประมาณวา่จะใช้ในการพฒันาทัง้นีไ้มร่วมต้นทนุท่ีดนิ โดยพิจารณาร่วมกบัการประเมิน

ของวิศวกร บริษัทจะรับรู้รายได้ เม่ือเงินวางเร่ิมแรกรวมกบัค่างวดท่ีได้รับชําระมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละย่ีสิบของราคาขายตามสญัญาและงานพฒันาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ

สิบของงานพฒันาของโครงการ และการขายห้องชุดนัน้จะรับรู้รายได้เม่ือการทําสญัญาจะซือ้     

จะขายมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีเปิดขายหรือเปิดจอง รายการขายท่ีเกิดขึน้

ระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ตดับญัชีแล้วเพ่ือจดัทํางบการเงินรวม 

4.1.2  รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า รายได้จากการจําหน่ายนํา้ใช้ในการอปุโภคและรายได้จากการ

ขายสรุากลัน่ บนัทกึรับรู้รายได้เม่ือสง่มอบสนิค้า 

4.1.3  รายได้คา่บริการบนัทกึรับรู้รายได้ตามอตัราความสําเร็จของงาน 

4.1.4  รายได้คา่เช่าบนัทกึรับรู้รายได้ตามระยะเวลาการเช่า 

4.1.5  รายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายบนัทกึรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ไม่รวมเงินฝาก  

ซึง่มีกําหนดรับคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

4.3 ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จาก

จํานวนเงินท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถ

ในการชําระหนีข้องลกูหนี ้

4.4 สนิค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุ หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากวา่ มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ

ประมาณการจากราคาขายท่ีคาดวา่จะขายได้ตามปกตขิองธุรกิจหกัด้วยประมาณการต้นทนุในการผลิต

สนิค้านัน้ให้เสร็จและต้นทนุท่ีจําเป็นต้องจ่ายไปเพ่ือให้ขายสนิค้านัน้ได้ ราคาทนุคํานวณโดยวิธีดงันี ้ 

- สนิค้าสําเร็จรูป วตัถดุบิและอะไหลคํ่านวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 

- สนิค้าระหวา่งผลติคํานวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 

4.5 ต้นทุนการพฒันาท่ีดินแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า  

ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดินและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ 

โครงการรวมทัง้ต้นทุนการกู้ ยืม บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกต้นทุนการกู้ ยืมเป็นต้นทุนการพฒันาท่ีดิน   

ตัง้แตว่นัเร่ิมโครงการจนถึงวนัท่ีการพฒันาแล้วเสร็จอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย 

4.6 ท่ีดนิรอการพฒันาแสดงตามราคาทนุสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) ราคาทนุประกอบด้วยต้นทนุใน

การได้มาซึง่ท่ีดนิ  

4.7 เงินลงทนุ 

4.7.1  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

-   เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่ตดั

จําหน่ายค่าความนิยม ในกรณีท่ีเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนัน้ในงบ

กําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 

-   เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นการลงทนุในกิจการท่ีบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิใน

การออกเสียงทัง้หมด หรือกิจการท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคมุทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

4.7.2 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

-   เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่ตดั

จําหน่ายค่าความนิยม ในกรณีท่ีมีการด้อยคา่ของเงินลงทนุจะรับรู้ผลขาดทนุนัน้ในงบกําไร

ขาดทนุเฉพาะกิจการ 

-   เงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินรวม แสดงตามวิธีสว่นได้เสีย ในกรณีท่ีมีการด้อย

คา่ของเงินลงทนุจะรับรู้ผลขาดทนุนัน้ในงบกําไรขาดทนุรวม 
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- เงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นการลงทนุในกิจการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้นระหว่างร้อยละ 

20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทัง้หมด หรือกิจการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมี

อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแตไ่ม่ถึงกบัควบคมุ กําไรขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ได้ตดัออกจาก

งบการเงินนีแ้ล้ว เว้นแต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า  เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมรวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิดจากการลงทนุเม่ือได้มา วิธีสว่นได้เสียจะไม่นํามาใช้

เม่ือมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นศนูย์  เว้นแตผู่้ลงทนุมีภาระผกูพนัหรือต้องจ่ายเงินเพ่ือ

ชําระภาระผกูพนัของบริษัทร่วม  ซึง่บริษัทได้คํา้ประกนัหรือให้การยินยอมไว้ 

4.7.3 เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดในระยะเวลา 1 ปี จัดประเภทเป็นเงินลงทุน         

ชัว่คราว แสดงในราคาทนุตดัจําหน่ายสทุธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ในกรณีท่ีหลกัทรัพย์   

เกิดการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบีย้ในงบกําไรขาดทุน 

ส่วนเกินหรือส่วนลดจากตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดจะโอนปรับเพิ่มหรือลดรายได้

ดอกเบีย้ตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของตราสารหนีท่ี้ค้างชําระ รายได้ดอกเบีย้จากตราสาร

หนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

4.8 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

4.8.1 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 บนัทึกด้วยราคาทนุซึง่คํานวณจากราคาซือ้สินทรัพย์ ทัง้ท่ีเป็นเงินสดและจํานวนเทียบเท่าเงินสด

บวกคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการทําให้สนิทรัพย์นัน้มาอยูใ่นสถานท่ีหรือในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้

ตามท่ีประสงค์ไว้ สินทรัพย์ท่ีบริษัทสร้างขึน้เองบันทึกด้วยราคาต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่ง

ประกอบด้วย คา่วสัด ุคา่แรงงานทางตรง และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้าง ซึง่ปันสว่นมา

ตามระบบการปันส่วนต้นทุนท่ีวางไว้ สินทรัพย์ทกุประเภทยกเว้นท่ีดิน แสดงในงบดลุด้วยราคา

ทนุหลงัหกัคา่เส่ือมราคาสะสม 

4.8.2 ค่าเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดงัต่อไปนี ้  

ยกเว้นท่ีดนิซึง่มีอายกุารใช้งานไมจํ่ากดั 
โรงงานผลติไฟฟ้า 25 ปี 

เคร่ืองจกัร 15-25 ปี 

อาคารและสิง่ปลกูสร้างอ่ืน 20 ปี 

เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้สํานกังาน  5 ปี 

อปุกรณ์สํานกังาน  5 ปี 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ระบบตา่ง ๆ  20 ปี 
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4.8.3 ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ือง หรือจํานวนท่ีจะได้รับ

จากการจําหน่ายสนิทรัพย์หกัด้วยต้นทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์นัน้แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่

ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เท่ากบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

4.8.4 ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ ท่ีใช้ในการก่อสร้างสนิทรัพย์ให้เสร็จสมบรูณ์หรือเตรียมสนิทรัพย์ให้อยูใ่น
สภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ ยืม 

ประกอบด้วยดอกเบีย้และต้นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมนัน้ 

4.8.5  รายจ่ายเก่ียวกบัการตอ่เติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึน้ ซึง่ทําให้ราคาเปล่ียน

แทนในปัจจบุนัของสินทรัพย์เพิ่มขึน้อย่างเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ส่วน

คา่ซอ่มแซมและคา่บํารุงรักษารับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึน้ 

4.9 บริษัทและบริษัทยอ่ยบนัทกึสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ดงันี ้

4.9.1  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัทย่อยแสดงในราคาทุนสุทธิจากการตดัจําหน่ายสะสม การตดั

จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ ดงันี ้

สทิธิการใช้ระบบท่อสง่ก๊าซ   19 ปี 

คา่ความช่วยเหลือทางเทคนิค 10 ปี 

คา่วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือผลติสรุากลัน่ 10 ปี 

คา่โปรแกรมบญัชี 3 ปี 

4.9.2 คา่ความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจ ได้แก่ สว่นตา่งระหวา่งต้นทนุการซือ้ธุรกิจ ณ วนัซือ้หุ้นท่ีสงู

กว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบุได้เฉพาะส่วนท่ีเป็นของผู้ซือ้ ค่าความนิยมติดลบท่ี

เกิดจากการซือ้ธุรกิจ ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบุได้เฉพาะ

สว่นท่ีเป็นของผู้ซือ้ท่ีสงูกว่าต้นทนุการซือ้ธุรกิจ บริษัทแสดงมลูคา่ค่าความนิยมสทุธิจากคา่เผ่ือ

การด้อยคา่ (ถ้ามี) 

4.10   สญัญาเช่า 

4.10.1 สญัญาเช่าดําเนินงาน 

 การเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่าเป็นของผู้ ให้เช่าได้จัด

ประเภทเป็นการเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใต้การเช่าดําเนินงานได้บนัทึกเป็นคา่ใช้จ่าย

ภายใต้อายสุญัญาเช่า 
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4.10.2 สญัญาเช่าทางการเงิน 

 สญัญาเช่าซึ่งได้โอนผลประโยชน์และความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินส่วนใหญ่

ให้แก่บริษัท และบริษัทมีความตัง้ใจท่ีจะซือ้ทรัพย์สินเหล่านีเ้ม่ือสิน้สุดอายุสญัญาเช่า จะ

บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน โดยเม่ือเร่ิมต้นทําสญัญาเช่าการเงิน ต้นทุนของ

ทรัพย์สินจะถกูบนัทึกบญัชีพร้อมกบัการบนัทึกหนีส้ินท่ีเกิดจากการจ่ายคา่เช่าในอนาคต โดย

ไม่รวมส่วนของดอกเบีย้ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินนีจ้ะถกูบนัทึกเป็น

คา่ใช้จ่ายของงวดปีปัจจบุนัตามสดัสว่นของยอดคงเหลือของหนีส้นิ  

4.11 เงินตราตา่งประเทศใช้อตัราแลกเปล่ียน ดงันี ้

- รายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปีแปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

- สินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัสิน้ปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีในงบดลุ 

- กําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนบนัทกึเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ  

4.12  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นค่าใช้จ่ายของรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

4.13 บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่ายตามรอบระยะเวลาบญัชี โดยใช้อัตราภาษีท่ี

ประกาศใช้ ณ วนัท่ีในงบดลุ 

4.14 กําไรตอ่หุ้น 

4.14.1 กําไรต่อหุ้ นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิประจําปีของแต่ละปีด้วยจํานวนหุ้ น

สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีออกระหวา่งปีของแตล่ะปี  

4.14.2 กําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยหารกําไรสทุธิประจําปีด้วยผลรวมของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง   

นํา้หนกัท่ีออกในระหว่างปีกบัจํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษัทอาจต้องออก

เพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทัง้สิน้ให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็น

หุ้นสามญั ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 

4.15  นโยบายการบญัชีท่ีใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารและการประมาณการ 

   เพ่ือให้การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณการ และข้อสมมตุฐิานเก่ียวกบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีไมมี่แหลง่อ้างอิงใด

ท่ีชดัเจน การประมาณการและสมมตุิฐานท่ีเก่ียวข้องขึน้อยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องของสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัและประมาณการและข้อสมมตุิฐานต่างๆ ท่ีบริษัท

พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวน               

ท่ีประมาณการไว้ ทัง้นีฝ่้ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั ซึง่มี

ผลกระทบตอ่จํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน ดงันี ้
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4.15.1 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

 บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยการประเมินผลของฝ่ายบริหาร

เก่ียวกับความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้จากยอดลูกหนีท่ี้คงค้างอยู่ ณ วันสิน้งวด การ

ประเมินผลดังกล่าวได้คํานึงถึงประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอ่ืน 

ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

4.15.2 คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 บริษัทจะตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เม่ือฝ่ายบริหารใช้

ดลุยพินิจในการพิจารณาว่ามลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญั

และเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่ การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทนุดงักลา่วได้

ลดลงอยา่งมีสาระสําคญัเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ัน้จําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร 

4.15.3 คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนประกอบด้วย สิทธิการใช้ระบบท่อส่งก๊าซ ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 

คา่วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ และคา่โปรแกรมบญัชี ซึง่จะทําการทดสอบการด้อยคา่ เม่ือมีข้อ

บง่ชีว้่าสินทรัพย์ดงักลา่วจะเกิดการด้อยคา่ และคา่ความนิยมมีอายกุารใช้งานไม่จํากดั ซึง่จะ

ทําการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคํานวณมูลค่า

ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะได้รับ 

4.15.4 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

 สินทรัพย์คงเหลือตามบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบดลุว่ามี

ข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีบ้ริษัทจะทําการประมาณมลูคา่ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับคืน 

4.15.5  ประมาณการหนีส้นิ 

  ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ในงบดลุเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนีส้ินท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเกิด

จากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะสญูเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

เพ่ือจ่ายชําระภาระผกูพนัดงักลา่ว โดยสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนัได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15.6 มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซือ้ขายในตลาดและไม่

สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่า   

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยคํานวณตามหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่า      

ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ซึง่ตวัแปรท่ีใช้ในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่

ในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่องและข้อมลูความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของมลูค่า

ของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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5. ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกระแสเงนิสด 
  รายการเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ท่ีแสดงไว้ในกิจกรรมลงทนุในงบกระแสเงินสดรวมในปี พ.ศ. 2553 

และ 2552 จํานวนเงิน 857.25 ล้านบาท และ 315.34 ล้านบาท เป็นยอดสุทธิของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้หัก

เจ้าหนีซ้ือ้สินทรัพย์และบวกด้วยต้นทนุการกู้ ยืมจํานวนเงิน 49.08 ล้านบาท และ 35.43 ล้านบาท ตามลําดบั

และในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน 28.19 ล้านบาท เป็นยอดสทุธิของสินทรัพย์ท่ี

เพิ่มขึน้หกัเจ้าหนีซ้ือ้สนิทรัพย์จํานวนเงิน 2.05 ล้านบาท  

 
6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
        

เงินสด 538,076  292,000  60,000  60,000 

เงินฝากออมทรัพย์ 22,305,606  22,005,844  2,716,494  199,259 

เงินฝากกระแสรายวนั 168,013,953  362,883,487  165,295,310  366,290,188 

เงินฝากประจํา 6-12 เดือน 3,339,360  8,486,600  -  - 

เงินฝากธนาคารสกลุเงินตา่งประเทศ 58,843,500  510,132,091  -  - 

       รวม 253,040,495  903,800,022  168,071,804  366,549,447 

 
7. เงนิลงทุนช่ัวคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน 

เงินลงทนุชัว่คราวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
        

เงินฝากสถาบนัการเงิน 99,136,248  66,125,772  -  - 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน 174,000,000  150,000,000  -  - 

       รวม 273,136,248  216,125,772  -  - 
 

 

 บริษัทย่อยได้นําเงินฝากสถาบนัการเงินและตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร

พาณิชย์และสถาบนัการเงิน ตามสญัญาวงเงินสนิเช่ือบริษัทยอ่ยไมส่ามารถนําเงินฝากธนาคารในบญัชีบาง

บญัชีไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืน นอกเหนือจากการใช้ชําระเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้จ่ายซึง่ต้องได้รับการอนมุตัิ

จากธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงิน  
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8. ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ 
 ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์        

      ลกูหนีท่ี้ถงึกําหนดชําระ 37,512,473  60,000  49,980,000  12,480,000 

มลูคา่งานท่ีเสร็จยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 191,082,980  180,479,866  191,082,980  180,479,866 

ลกูหนีค้า่บริการและคา่เช่า 38,641,273  37,307,991  42,861,652  40,843,525 

ลกูหนีค้า่นํา้ 6,216,678  4,602,350  -  - 

ลกูหนีค้า่บริการไฟฟ้า 590,730,581  556,021,429  -  - 

ลกูหนีก้ารค้า 13,167,913  912,550  -  - 

ตัว๋เงินรับ 51,391  138,436  -  - 

รวม 877,403,289  779,522,622  283,924,632  233,803,391 
 

ลกูหนีก้ารค้าจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และลูกหนีค้่าบริการ ยกเว้นมูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่ได้

เรียกเก็บของลกูหนีจ้ากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ แยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2553 และ 2552 ดงันี ้
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
        

ไมเ่กิน 3 เดือน 645  595  41  49 

มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 39  1  38  1 

มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 2  3  14  3 

              รวม 686  599  93  53 

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ไว้     

เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอ่ยยงัไมไ่ด้โอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิและอาคารชดุให้แก่ลกูค้า 
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 ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่ได้เรียกเก็บ / ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 

จาํนวนเงนิตามที่ได้ทาํสัญญา        
   จะซือ้จะขายแล้ว  21,176,354,135  17,866,591,467  14,518,700,303  12,690,787,740 
        

คา่งวดท่ีถงึกําหนดชําระแล้ว  20,252,692,414  17,123,901,221  13,721,284,823  12,421,206,234 

หกั เงินท่ีรับชําระแล้ว   (20,215,179,941)  (17,123,841,221)  (13,671,304,823)  (12,408,726,234) 

ลกูหนีค้า่งวดท่ีถงึกําหนดชําระ  37,512,473  60,000  49,980,000  12,480,000 
 

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเกบ็     

มลูคา่งานท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วจนถงึปัจจบุนั 19,265,773,930  15,999,012,544  13,892,620,803  12,550,114,100 

หกั คา่งวดท่ีถงึกําหนดชําระแล้ว (20,252,692,414)  (17,123,901,221)  (13,721,284,823)  (12,421,206,234) 

 (986,918,484)  (1,124,888,677)  171,335,980  128,907,866 

รายการดงักลา่วประกอบด้วย        

มลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไมไ่ด้เรียกเก็บ 191,082,980  180,479,866  191,082,980  180,479,866 

คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ (1,178,001,464)  (1,305,368,543)  (19,747,000)  (51,572,000) 

 (986,918,484)  (1,124,888,677)  171,335,980  128,907,866 

 
9. ต้นทุนการพัฒนาที่ดนิ 
 ต้นทนุการพฒันาท่ีดนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย  

   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
        

ท่ีดิน 6,560,743,087  6,080,488,894  5,554,692,068  5,026,014,132 

สิทธิในการใช้ท่ีดิน 1,077,149,849  1,146,205,738  -  - 

ต้นทนุการพฒันา 7,477,444,230  5,914,983,266  2,812,486,191  3,012,476,310 

ต้นทนุการกู้ ยืม 472,080,608  440,394,647  384,113,415  384,112,616 

 15,587,417,774  13,582,072,545  8,751,291,674  8,422,603,058 

หกั จํานวนสะสมท่ีโอนเป็นต้นทนุขายจนถึงปัจจบุนั (10,928,550,574)  (8,870,810,857)  (7,221,484,943)  (6,620,999,001) 

ต้นทนุการพฒันา – สทุธิ  4,658,867,200  4,711,261,688  1,529,806,731  1,801,604,057 

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

           รวม 4,658,867,200  4,747,785,222  1,529,806,731  1,838,127,591 
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ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้โอนจดัประเภทโรงงานสําหรับขายท่ีบริษัทได้ให้ลกูค้าเช่าเป็นท่ีดนิและอาคาร 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสิทธิ

ในการใช้ท่ีดินให้กบัรัฐบาลจีน ในมลูค่าตามสญัญาท่ีประมลูได้จํานวนเงิน 296 ล้านหยวน โดยมีกําหนด

จ่ายงวดแรกจํานวนเงิน 150 ล้านหยวน งวดท่ีสองจํานวนเงิน 70 ล้านหยวน และงวดสดุท้าย จํานวนเงิน 76 

ล้านหยวน ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ค้างชําระจํานวนเงิน 66 ล้านหยวน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จํานองท่ีดินท่ีแสดงในต้นทนุการพฒันาท่ีดิน ในอตัราร้อยละ 85 ของพืน้ท่ีรวม

และท่ีดินในโครงการบางส่วนของบริษัทย่อยท่ีดําเนินงานในต่างประเทศและท่ีดินท่ีแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน

อาคารและอปุกรณ์ไว้กบัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืมระยะยาว (ดหูมายเหต ุ13, 16) 
 
10. สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 

   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
        

สนิค้าสําเร็จรูป 9,780,318  -     

วตัถดิุบ 2,784,242  8,428,942  -  - 

บรรจภุณัฑ์ 8,300,876  496,754  -  - 

งานระหวา่งทํา 115,742,495  94,982,142  -  - 

รวม 136,607,931  103,907,838  -  - 
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11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดงันี ้
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2552 

 ซือ้หรือได้มา  จาํหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 
ราคาทุน          

ท่ีดิน  515,826,679  26,616,800  -  16,946,560  559,390,039 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 11,605,102  -  -  -  11,605,102 

อาคารโรงงานและส่ิงปลกูสร้าง 3,310,275,757  102,000  (211,551)  562,972,762  3,873,138,968 

บ้านพกัคนงาน 3,747,282  -  -  -  3,747,282 

อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 101,703,419  10,286,836  (473,619)  7,303,446  118,820,082 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์      8,184,205,681  64,932,698  (1,704,309)  26,277,765  8,273,711,835 

ยานพาหนะ 87,082,817  18,757,394  (8,605,196)  -  97,235,015 

สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง  597,489,518  758,981,145  -  (576,976,999)  779,493,664 

รวมราคาทนุ      12,811,936,255  879,676,873  (10,994,675)  36,523,534  13,717,141,987 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
สว่นปรับปรุงท่ีดิน (935,353)  (602,012)  -  -  (1,537,365) 

อาคารโรงงานและส่ิงปลกูสร้าง  (900,507,297)  (138,323,454)  120,470  -  (1,038,710,281) 

บ้านพกัคนงาน (773,925)  (617,116)  -  -  (1,391,041) 

อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่สํานกังาน (75,168,528)  (9,861,691)  472,915  -  (84,557,304) 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์      (1,892,793,035)  (383,342,173)  1,700,314  -  (2,274,434,894) 

ยานพาหนะ  (59,537,024)  (11,323,740)  8,557,997  -  (62,302,767) 

รวมคา่เส่ือมราคาสะสม  (2,929,715,162)  (544,070,186)  10,851,696  -  (3,462,933,652) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ   9,882,221,093  335,606,687  (142,979)  36,523,534  10,254,208,335 
          

คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์ประจําปี 493,049,475        544,070,186 
 

  ท่ีดินของบริษัทและท่ีดิน อาคารโรงงานและสิ่งปลกูสร้างรวมทัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของบริษัทย่อย  

ได้นําไปจดจํานองเพ่ือคํา้ประกันเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืม

ระยะยาว (ดหูมายเหต ุ13, 16)  

  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีราคาตามบญัชีก่อน       

หักค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 จํานวนเงิน 145.27 ล้านบาท และ 

117.46 ล้านบาท ตามลําดบั 

   สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ในปี พ.ศ. 2553 และ 2552 ได้รวมต้นทุนการกู้ ยืมจํานวนเงิน 4.18 

ล้านบาท และ 26.38 ล้านบาท ตามลําดบั 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2552 

 ซือ้หรือได้มา  จาํหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 
ราคาทุน          

ท่ีดิน  128,930,910  -  -  16,946,560  145,877,470 

อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 809,420,139  102,000  (211,551)  51,473,038  860,783,626 

อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 45,060,968  555,735  (473,619)  -  45,143,084 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์      100,147,159  6,917,971  (1,704,309)  5,702,600  111,063,421 

ยานพาหนะ 48,845,514  6,774,101  (4,000,000)  -  51,619,615 

งานระหวา่งก่อสร้าง 75,796,527  12,016,583  -  (37,598,664)  50,214,446 

รวมราคาทนุ      1,208,201,217  26,366,390  (6,389,479)  36,523,534  1,264,701,662 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่ิงปลกูสร้าง  (388,083,135)  (41,738,766)  120,470  -  (429,701,431) 

อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่สํานกังาน (41,008,890)  (1,781,216)  472,915  -  (42,317,191) 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์      (41,375,324)  (5,824,428)  1,700,314  -  (45,499,438) 

ยานพาหนะ  (35,334,164)  (5,162,463)  3,999,999  -  (36,496,628) 

รวมคา่เส่ือมราคาสะสม        (505,801,513)  (54,506,873)  6,293,698  -  (554,014,688) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์- สทุธิ    702,399,704  (28,140,483)  (95,781)  36,523,534  710,686,974 
          

คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์ประจําปี 52,421,389        54,506,873 
 

 ท่ีดินของบริษัทได้นําไปจดจํานอง เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาว (ดหูมายเหต ุ13, 16) 

บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีหกัค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่มีราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคา

สะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 จํานวนเงิน 105.11 ล้านบาท และ 98.56 ล้านบาท        

ตามลําดบั 

 
12. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2552 

 ซือ้หรือได้มา  รวม  ค่าตัดจาํหน่าย  ยอดคงเหลือสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 
         

สิทธิในการใช้ทอ่สง่ก๊าซ 145,846,985  -  145,846,985  (10,155,313)  135,691,672 

คา่ความช่วยเหลือทางเทคนิค 9,164,347  -  9,164,347  (1,047,600)  8,116,747 

คา่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 26,053,998  2,268,200  28,322,198  (3,088,493)  25,233,705 

โปรแกรมสําเร็จรูป 305,271  -  305,271  -  305,271 

รวม 181,370,601  2,268,200  183,638,801  (14,291,406)  169,347,395 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2551 

 ซือ้หรือได้มา  รวม  ค่าตัดจาํหน่าย  ยอดคงเหลือสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2552 
         

สิทธิในการใช้ทอ่สง่ก๊าซ 156,002,298  -  156,002,298  (10,155,313)  145,846,985 

คา่ความช่วยเหลือทางเทคนิค 10,211,948  -  10,211,948  (1,047,601)  9,164,347 

คา่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 28,966,592  59,800  29,026,392  (2,972,394)  26,053,998 

โปรแกรมสําเร็จรูป 305,271  -  305,271  -  305,271 

รวม 195,486,109  59,800  195,545,909  (14,175,308)  181,370,601 

 

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําหนงัสือมอบโอนกรรมสิทธ์ิในระบบท่อส่งก๊าซ สําหรับรับ

ก๊าซจากบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบท่อของ ปตท. ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายก๊าซ 

โดยบริษัทยอ่ยยงัคงมีสทิธิในการใช้ท่อสง่ก๊าซดงักลา่วตามระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ซึง่มี

อาย ุ21 ปี และสามารถตอ่อายสุญัญาออกไปได้อีก 4 ปี บริษัทย่อยได้บนัทึกสิทธิการใช้ท่อสง่ก๊าซดงักลา่ว

ในราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมจํานวนเงิน 192.95 ล้านบาท โดยแสดงไว้ในบญัชี “สินทรัพย์ไม่มี    

ตวัตน” และตดัจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาตท่ีิคงเหลือ 19 ปี 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสญัญาช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งในการผลิต      

สินค้า และมีการทําวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือผลิตสรุากลัน่ ซึง่จะเร่ิมตดัจําหน่ายเม่ือมีการผลิตสินค้า

เป็นเวลา 10 ปี 
 

13. เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 

2552 ประกอบด้วย 
     (หน่วย:บาท) 
 อัตราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

 2553  2552  2553  2552 

         

เงินเบิกเกิน

บญัชี 

MOR 996,298  19,226,506  -  - 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ ตามท่ีสถาบนัการเงิน

กําหนด 

3,090,000,000  1,924,989,500  2,870,000,000  1,693,000,000 

รวม  3,090,996,298  1,944,216,006  2,870,000,000  1,693,000,000 
 

 บริษัทได้ทําสญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวงเงิน 20 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ MOR ต่อปี และได้ทําสญัญารับชําระหนีว้งเงิน 340 ล้านบาท และไม่มีกําหนดวงเงินกับสถาบนั

การเงินหลายแห่ง โดยการออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตัว๋แลกเงิน 
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 บริษัทย่อยสองแห่งได้ทําสญัญาเงินเบิกบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์วงเงินรวม 50 ล้านบาท และได้ทํา

สญัญาวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้วงเงิน 470 ล้านบาท  

 เงินกู้ ยืมดงักลา่วคํา้ประกนัร่วมกบัเงินกู้ ยืมระยะยาว โดยการจดจํานองท่ีดินอาคารพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 

เคร่ืองจกัรและงานระหวา่งก่อสร้างของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ดหูมายเหต ุ16) 
 
14. เจ้าหนีก้ารค้า 
 เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 

   (หน่วย:บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
        

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -  -  24,177,747  24,786,449 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน 377,792,816  335,076,073  36,915,232  56,698,106 

รวม 377,792,816  335,076,073  61,092,979  81,484,555 

 

15. เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ท่ีดําเนินงานในประเทศจีนได้มีการทําสญัญาจะซือ้

จะขายอาคารสํานกังานในโครงการกับลกูค้ารายหนึ่งมลูค่าตามสญัญา 43.80 ล้านหยวน โดยได้รับเงิน

แล้ว 20 ล้านหยวน ซึ่งบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างแบ่งแยกเอกสารสิทธ์ิจากโครงการคอนโด กําหนดโอน

ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  
 
16. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

เงินกู้ ยืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
        

เงินกู้ ยืมระยะยาว 8,304,557,174  9,092,332,098  2,746,075,185  3,520,804,895 

หกั เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด    

      ชําระภายในหนึง่ปี 

 

(1,145,744,355) 

  

(2,048,546,549) 

  

(529,347,555) 

  

(1,016,755,135) 

คงเหลือ 7,158,812,819  7,043,785,549  2,216,727,630  2,504,049,760 
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16.1 บริษัท มีสญัญากู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ ดงันี ้  
 

ลาํดบั วงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ปัจจุบัน 
(ต่อปี) 

เงื่อนไขการชาํระคืน หลักประกัน 

 

1 1,950 อตัราเงินฝากประจําสําหรับบคุคล

ธรรมดา 12 เดือน+2.50 

 

ปลอดชําระคืนเงินต้นเป็นเวลา 12 เดือน และ

ในปีท่ี 2-5 ชําระคืนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 80 

ล้านบาท และในปีท่ี 6-7 ชําระคืนไม่น้อยกว่า

ไตรมาสละ 83.75 ล้านบาท เร่ิมงวดแรกใน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และชําระงวด   

สดุท้ายในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

จดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างในโครงการ และโอนสิทธิ

เรียกร้องเงินฝากของผู้ กู้ ท่ีมีกับ

ธนาคารผู้ให้กู้  

2 400 ปีท่ี 1-5 อตัราเงินฝากประจํา 

บคุคลธรรมดา 12 เดือน+ 2.50  

และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2555 เป็นต้นไป                

อตัราเงินฝากประจํา 12 เดือน+3 

ชําระคืนเงินต้นทุกงวด 3 เดือน งวดละ 25 

ล้านบาท เร่ิมงวดแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 

2552 และชําระงวดสดุท้ายในเดือนมิถนุายน 

พ.ศ. 2558 

จดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างในโครงการ 

3 500 ปี ท่ี  1- 4  อัตราเ งินฝากประจํา

บุคคลธรรมดา 12 เดือนบวกด้วย 

2.50 ตอ่ปี  

ปีท่ี 5 เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้เงิน

ฝากประจําบคุคลธรรมดา12 เดือน 

บวกด้วย 3 ตอ่ปี 

ปลอดชําระคืนเงินต้นเป็นระยะเวลา 2 ปี และ

เม่ือครบกําหนดต้องชําระคืนเงินต้นทกุงวด 3 

เดือน รวม 24 งวด โดยงวดท่ี 1-12 งวดละไม่

น้อยกวา่ 10 ล้านบาท งวดที่ 13-16 งวดละไม่

น้อยกว่า 25 ล้านบาท และงวดท่ี 17-24 งวด

ละไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท เร่ิมงวดแรกใน

เดือนมีนาคม  พ .ศ .  2553 และชําระงวด   

สดุท้ายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

จดจํานองท่ีดินในโครงการของ

บริษัท 

4 750 MLR – 1.5 ตอ่ปี   ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทได้ทํา

บนัทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญากู้ ยืมเงิน

ครัง้ท่ี 2 โดยเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระคืน

เงินต้นเป็นงวดละ  3 เดือน รวม 21 งวด เร่ิม

งวดแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 จํานวน

เงิน 50 ล้านบาท และงวดท่ี 2-20 งวดละ 35 

ล้านบาท และงวดสดุท้ายชําระทัง้จํานวน 

โอนสิทธิเ รียกร้องการรับเ งิน   

ปันผลทัง้หมดท่ีได้จากหุ้ นของ

บริษัท  อาร์พีดี  พร็อพเพอร์ตี ้  

ดี เวลลอปเ ม้นท์  จํากัด  โดย

บริษัทย่อยจะต้องไม่นําท่ีดินใน

โครงการไปทํานิติกรรมใดๆ และ

หากบ ริ ษัทย่ อยขาย กิจการ

โรงแรมต้องนําเงินท่ีได้ชําระหนี ้

ให้เสร็จสิน้ 

5 300 อตัราเงินฝากประจํา 12 เดือน 

สําหรับบคุคลธรรมดา + 3.5 

ชําระคืนเงินต้นทกุงวด 3 เดือน ไมน้่อยกวา่ 15 

ล้านบาท  

จด จํ านอง ท่ี ดินและใ ช้หลัก 

ประกนัร่วมกบัวงเงินสินเช่ือเดิม 
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6 1,132 MLR – 1.5 ตอ่ปี 

และ MLR – 1 ตอ่ปี  

ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2556  

เป็นต้นไป 

ชําระคืนเงินต้นทุกงวด 3 เดือน รวม 22 งวด 

งวดละไม่น้อยกว่า 47.16 ล้านบาท และงวด

สดุท้ายชําระ 94.32 ล้านบาท เร่ิมงวดแรกใน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 และชําระงวด

สดุท้ายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558  

จด จํ านอง ท่ี ดิ น  (บางส่ วน )   

ต้นทุนการพฒันาท่ีดินและท่ีดิน

รอการพฒันาบางส่วนและจํานํา

หุ้ นสามัญของบริษัท  ไทคอน   

อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด 

(มหาชน) ท่ีบริษัทถืออยู่ทัง้หมด 

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้ทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวงเงิน 1,132 ล้าน

บาท เพ่ือ Refinance เงินกู้ ยืมคงเหลือทัง้หมดของวงเงินกู้ เดมิ 4 วงเงิน กบัสถาบนัการเงินผู้ให้กู้  3 แห่ง  
 

16.2 บริษัทยอ่ยได้ทําสญัญากู้ ยืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง ดงันี ้

ลาํดบั วงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ปัจจุบัน 
(ต่อปี) 

เงื่อนไขการชาํระคืน หลักประกัน 

 

1 4,344 MLR-1.5 

และอตัรา MLR-1 

ตัง้แตปี่ท่ี 4 เป็นต้นไป 

กําหนดชําระคืนเงินต้นทุกงวด 6 เดือนตาม

จํานวนเงินท่ีระบุในสัญญาเร่ิมงวดแรกใน

เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 และต้องชําระให้

เสร็จสิน้ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  

จดจํานองท่ีดินอาคารโรงงาน

และสิ่ ง ปลูกส ร้ า ง  ร วมทั ง้

เค ร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ

บริษัทย่อย โดยมีมูลค่าสุทธิ

ต า ม บั ญ ชี  ณ  วั น ท่ี  3 1 

ธันวาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 

8,080.89 ล้านบาท และคํา้

ประกันโดยเงินฝากสถาบัน

การเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

ของบริษัทย่อยจํานวน 273.14 

ล้านบาท  

2 2,001 MLR-1.5 

และอตัรา MLR-1 

ตัง้แตปี่ท่ี 4 เป็นต้นไป 

กําหนดชําระคืนเงินต้นทุกงวด 6 เดือนตาม

จํานวนเงินท่ีระบใุนสญัญา  

 

3 3,600 MLR-1.5 

และอตัรา MLR-1 

ตัง้แตปี่ท่ี 4 เป็นต้นไป 

กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นทุกงวด 6 เดือน

ตามจํานวนเงินท่ีระบใุนสญัญา 
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4 200 MLR - 1 ต่อปี ตัง้แต่เบิกเงิน

ครัง้แรกจนถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2550 และร้อยละ MLR 

ตอ่ปี จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 

ชําระคืนเงินต้นทุกงวด 3 เดือนรวม 24 งวด 

เร่ิมงวดแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ดงันี ้

- งวดที่ 1-8 งวดละ 3.50 ล้านบาท  

- งวดที่ 9-16 งวดละ 7.50 ล้านบาท งวดที่  

- 17-23 งวดละ 14 ล้านบาท  

- งวดที่ 24 ชําระไม่น้อยกว่า 14 ล้านบาท 

และหรือชําระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ทัง้จํานวน 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยได้

ชําระคืนทัง้จํานวนก่อนครบกําหนดชําระ

ตามสญัญาแล้ว 

จดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้าง  และจะดําเนินการจด

จํานองเคร่ืองจกัรและจํานําหุ้น

สามัญของบริษัทย่อยท่ีบริษัท

ใ ห ญ่ ถื อ อ ยู่ แ ล ะ โ อ น สิ ท ธิ

เ รียกร้องเงินฝากของบริษัท

ย่อยท่ีมีกบัธนาคารผู้ให้กู้  โดยมี

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 

563.57 ล้านบาท  และในปี 

พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยได้ถอน

หลกัประกนัดงักลา่วแล้ว 

 

 

 

 
ลาํดบั วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ปัจจุบัน 

(ต่อปี) 
เงื่อนไขการชาํระคืน หลักประกัน 

 

5 306 ปีท่ี 1 - 3 อตัรา MLR-1.5 ตอ่ปี 

และ ปีท่ี 4 เป็นต้นไปอตัรา 

MLR-0.5 ตอ่ปี 

ชําระคืนเงินต้นทกุงวด 3 เดือน รวม 20 งวด

งวดละ 15.30 ล้านบาท เร่ิมงวดแรกในเดือน

พฤศจิกายน  พ .ศ .  2550 และชําระงวด

สดุท้ายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 

จดจํานองท่ีดิน เคร่ืองจกัรและ

ระบบตา่งๆ รวมทัง้งานระหว่าง

ก่อสร้างของบริษัทย่อย โดยมี

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 

2552 จํานวนเงิน 1,036.40

ล้ านบาท  และ  1 , 0 1 0 . 3 0   

ล้านบาท ตามลําดบั 

6 94 

 

ปีท่ี 1-3 อตัรา MLR - 1.5 ตอ่ปี 

และปีท่ี 4 เป็นต้นไป อตัรา 

MLR - 0.5 ตอ่ปี 

ชําระคืนเงินต้นทกุงวด 3 เดือน รวม 20 งวด 

งวดละ 4.7 ล้านบาท เร่ิมงวดแรกในเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2552 และชําระงวดสดุท้ายใน

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 

 

 

 

7 260 ปีท่ี 1- 2 อตัรา MLR - 1.25 ตอ่ปี 

ปีท่ี 3 เป็นต้นไป  

อตัรา MLR - 0.25 ตอ่ปี 

ชําระคืนเงินต้นทกุงวด 3 เดือน รวม 18 งวด   

20 ล้านบาท เร่ิมงวดแรกในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2552 และชําระงวดสุดท้ายในเดือน

มิถนุายน พ.ศ. 2554  
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8 300 MLR - 1.25 ตอ่ปี 

และตัง้แตเ่ดือนท่ี 25 เป็นต้นไป 

อตัรา MLR - 0.5 ตอ่ปี 

 

ชําระคืนเงินต้นทกุงวด 3 เดือน เร่ิมงวดแรก

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ดงันี ้

- งวดที่ 1-4 งวดละ 5 ล้านบาท  

- งวดที่ 5-8 งวดละ 10 ล้านบาท  

- งวดที่ 9-15 วดละ 30 ล้านบาท 

- งวดที่ 16 ชําระในสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

 

9 90 

ล้านหยวน 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั กําหนดชําระคืนเงินต้นภายใน 28 เดือน นบั

แตว่นัท่ีเบิกเงินกู้ ในแตล่ะงวด 

จดจํานองท่ีดินในโครงการของ

บริษัทย่อย 
 

 ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ได้ทําสญัญา refinance กบัสถาบนัการเงินเดมิ เพ่ือชําระคืนเงิน

กู้ ยืมทัง้จํานวนของสญัญาเงินกู้ ยืมเดมิ 6 วงเงิน 

  เงินกู้ ยืมดงักลา่วมีข้อตกลงท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  วา่บริษัทต้องดํารงอตัราสว่นทางการเงินไว้ดงันี ้
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ไมเ่กิน 2.5 เทา่  ไมเ่กิน 1.75 เทา่ 

 

 

 

 

 

 
17. ทุนเรือนหุ้น 
 17.1  กระทบยอดทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

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

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั        

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

ROJNA – W2 ครัง้ท่ี 3 4,766  4,766  14,298  7 มิถนุายน พ.ศ. 2553 

ROJNA – W2 ครัง้ท่ี 4 7,200,854  7,200,854  21,602,562  7 กนัยายน พ.ศ. 2553 

ROJNA – W2 ครัง้ท่ี 5 12,088,846  12,088,846  36,266,538  8 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 968,738,574  968,738,574  1,418,865,940   
 

17.2   ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2552 และ       

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

17.2.1 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 900 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น    

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) เป็น 897.16 ล้านบาท (แบง่เป็นหุ้นสามญั 897,163,131 หุ้น มลูคา่หุ้น

ละ 1 บาท) เน่ืองจากมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
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ซือ้หุ้นสามญัคงเหลือจากการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายและครบกําหนดอายุแล้ว ซึ่งบริษัทได้จด

ทะเบียนลดทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

17.2.2 มีมติให้ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 897.16 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 897,163,131 

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

มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 

2 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 

2552 

17.3   การจดัการสว่นทนุ 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทนุของบริษัทและบริษัทย่อยนัน้เพ่ือดํารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อ    

ผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียอ่ืนและเพ่ือดํารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ลดต้นทนุทางการเงินของทนุ 

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทและบริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ให้กบัผู้ ถือหุ้น การคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น การออกหุ้นใหม ่หรือการขายทรัพย์สนิเพ่ือลดภาระหนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหนีส้ินรวมตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น

เป็น 1.68 :1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 1.38 :1) 
 
 
 
18. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

18.1 ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลง ดงันี ้
 จาํนวนใบสาํคัญ 

แสดงสิทธิคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2552 

 จาํนวนใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่ออกใน 
ระหว่างปี 

 จาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ 
ที่ใช้สิทธิ        

ในระหว่างปี 

 จาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2553 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ        

ROJNA – W2 296,855,788  -  (69,380,713)  227,475,075 

           รวม 296,855,788  -  (69,380,713)  227,475,075 
 

18.2 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 
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  ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตัง้แต่วนัท่ี 28 สิงหาคม       

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

สิทธิได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี 

และการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะใช้ในวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี (ทัง้นีว้นัใช้สิทธิครัง้แรก

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

ตามลําดบั) 
 
19. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยก

มา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน ทนุสํารองตามกฎหมาย

นี ้  จะไมส่ามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. เงนิปันผลจ่าย 
 บริษัทใหญ่ 

ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2553 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2553 มีมติให้

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจํานวนเงิน 284.83 ล้านบาท และตามมติท่ีประชมุ

คณะกรรมการครัง้ท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ ถือ

หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจํานวนเงิน 284.83 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 569.66 ล้าน

บาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในไตรมาส 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2553  

ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2552 มีมติ

ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงิน 224.29 ล้านบาท และตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2552 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่

ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงิน 224.29 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 448.58 

ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2552  
 บริษัทย่อย 
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บริษัท โรจนะอนิดสัเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด 
ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2553 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 11.76 บาท เป็นจํานวนเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงิน        

ปันผลแล้วในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2553 
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด 

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2553 ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีมติให้

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.83 บาท เป็นจํานวนเงิน 200 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผล

แล้วในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 
21. กลับรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 
  ตามท่ีมีประกาศพระราชกฤษฎีกาลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะจากเดิมร้อยละ 3.3 เหลือร้อยละ 0.11 โดย

มีผลตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีประกาศขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี จนถึง

วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2553 นัน้ บริษัทและบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ได้ประมาณการการ

โอนกรรมสทิธ์ิให้ลกูค้าบางสว่นได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้บนัทึกกลบัรายการ

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายในปี พ.ศ. 2553 และ 2552 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น

จํานวนเงิน 5.55 ล้านบาท และ 24.62 ล้านบาท ตามลําดบั  

 

 

 

 
22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 ท่ีเกิดจากค่าใช้จ่าย      

ท่ีสําคญั มีดงันี ้
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553 2552  2553 2552 
      

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูปและ

งานระหวา่งทํา 

 

29,286,163 

 

56,225,117 

  

- 

 

- 

วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 3,351,922,152 2,962,398,915  - - 

คา่เส่ือมราคา 544,102,751 493,049,475  54,506,873 52,421,389 

คา่ตดัจําหน่าย 14,291,406 14,175,308  - - 

คา่บริหารจดัการโรงไฟฟ้า 98,788,000 93,624,800  - - 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน 115,478,715 61,430,622  30,139,078 18,003,476 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 33,520,776 36,511,699  12,026,905 17,963,499 
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23. ภาษีเงนิได้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยสองแห่งได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุหลายฉบบั ซึง่อยู่ในระหว่างการใช้สิทธิยกเว้น

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลบางฉบบั แตท่ัง้นีบ้ริษัทยอ่ยแห่งหนึง่มีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานบางสว่นของกิจการ

ท่ีสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลและบวกกลบัด้วยคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีไม่อนญุาตให้

ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร จงึมีภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทนุรวม 

 
24. กาํไรต่อหุ้น 

  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิประจําปีของแตล่ะปี ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย

ถ่วงนํา้หนกัท่ีออกระหวา่งปีของแตล่ะปี ดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม   สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
        

กําไรสทุธิ (บาท) 929,571,740  757,373,432  836,007,129  414,630,114 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั(หุ้น) 943,885,174  892,216,730  943,885,174  892,216,730 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.98  0.85  0.89  0.46 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด        

จํานวนหุ้นสามญัปรับลด(หุ้น) 1,081,979,080  1,003,827,096  1,081,979,080  1,003,827,096 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.86  0.75  0.77  0.41 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 227,475,075 หน่วย ซึง่มี

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเท่ากบั 4 บาท ในอตัราส่วน 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ในการ

คํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลดคํานวณโดยสมมติว่ามีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ 

มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยท่ีใช้ในการคํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลดเท่ากบั 10.18 บาท   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 296,855,788 หน่วย ซึง่มี

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเท่ากบั 4 บาท ในอตัราส่วน 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ในการ

คํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลดคํานวณโดยสมมติว่ามีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ 

มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยท่ีใช้ในการคํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลดเท่ากบั 6.41 บาท 
 
25. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
  บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานหลักคือส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานโรงผลิต     

ไฟฟ้า ส่วนงานโรงงานผลิตนํา้ ส่วนงานผลิตเอธิลแอลกอฮอลล์และส่วนงานบริการตกแต่งภายในและ
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ดําเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 มีดงันี ้
 

ส่วนงานทางธุรกจิ  
 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้  โรงงานผลิต  บริการตกแต่ง  รวม 

       เอธิลแอลกอฮอลล์  ภายใน   

            

รายได้  3,777,159,899  4,822,109,986  53,374,114  27,054,574  -  8,679,698,573 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน  1,343,604,208  711,239,172  41,630,744  7,187,950  -  2,103,662,074 

รายได้อ่ืน           7,525,677 

กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน           21,002,409 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม           191,185,327 

ต้นทนุท่ีไม่สามารถปันส่วนได้           (1,187,783,971) 

กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย           5,551,509 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย           (211,571,285) 

กําไรสทุธิ            929,571,740 
            

สินทรัพย์ดําเนินงาน 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 

 

11,114,827,688 

  

9,344,767,434 

  

1,006,290,848 

  

578,946,094 

  

1,717,250 

  

22,046,549,314 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 อสังหาริมทรัพย์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  โรงงานผลิตนํา้  โรงงานผลิต  บริการ  รวม 

       เอธิลแอลกอฮอลล์  ตกแต่งภายใน   
            

รายได้  2,544,998,570  4,279,449,375  49,512,146  6,580,593  -  6,880,540,684 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน  1,165,256,662  620,992,072  33,500,853  2,799,025  -  1,822,548,613 

รายได้อ่ืน           18,364,783 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม           167,445,092 

ต้นทนุท่ีไม่สามารถปันส่วนได้           (1,149,097,301) 

กลบัรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย           24,615,884 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย           (126,503,639) 

กําไรสทุธิ            757,373,432 
            

สินทรัพย์ดําเนินงาน 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552) 

 

10,246,713,200 

  

8,871,371,398 

  

1,030,709,58

9 

  

573,686,320 

  

16,693,420 

  

20,739,173,927 

 

ส่วนงานทางภมิูศาสตร์  

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 
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 ส่วนงานในประเทศไทย  ส่วนงานในต่างประเทศ  รวม 

 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
            

รายได้สทุธิ 6,671,810,956  5,809,506,451  2,007,887,617  1,071,034,233  8,679,698,573  6,880,540,684 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน  1,658,406,750  1,396,647,292  445,255,324  425,901,321  2,103,662,074  1,822,548,613 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 10,243,008,312  9,878,516,499  11,200,023  3,704,594  10,254,208,335  9,882,221,093 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ              

งบการเงินข้อ 28.5 
 
26. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ

สง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ซึง่รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิเป็นเวลา 7 ปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการของโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมของนิคมอุตสาหกรรมท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและโครงการในเขตจังหวดัระยองของบริษัทยงัอยู่ในระยะท่ีได้รับส่งเสริมการ

ลงทนุ บริษัทต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ในบตัรสง่เสริม 

บริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไร

สทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ทัง้นีบ้ริษัทต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ 

ท่ีกําหนดไว้ในบตัรสง่เสริม 
 
 
 
 
 
27. การรายงานรายได้สาํหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ท่ี ป.14/2541 เร่ืองกําหนดวิธีการรายงาน

รายได้สําหรับผู้ ได้รับการส่งเสริม ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้แยกเป็น

สว่นท่ีได้รับการสง่เสริมและไมไ่ด้รับการสง่เสริม บริษัทมีรายได้จากการขายสนิค้าและรายได้อ่ืนท่ีเป็นสว่นท่ี

ได้รับการสง่เสริมและไมไ่ด้รับการสง่เสริมดงันี ้
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 ธุรกจิที่ได้รับ  ธุรกจิที่ไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได้      

    รายได้จากการขายท่ีดิน   1,156,497,203  105,073,500  1,261,570,703 

    รายได้จากการขายอาคารชดุ -  2,083,392,617  2,083,392,617 

    รายได้จากการขาย 3,007,011,509  1,842,153,051  4,849,164,560 
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    รายได้คา่บริการ 27,476,526  405,857,750  433,334,276 

    รายได้คา่เช่า -  52,236,417  52,236,417 

    กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10,146,272  10,856,137  21,002,409 

    รายได้ดอกเบีย้ 20,000  7,795,508  7,815,508 

    รายได้อ่ืน  -  15,164,057  15,164,057 

รวมรายได้ 4,201,151,510  4,522,529,037  8,723,680,547 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 ธุรกจิที่ได้รับ  ธุรกจิที่ไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได้      

    รายได้จากการขายท่ีดิน 1,003,726,941  48,000,000  1,051,726,941 

    รายได้จากการขายอาคารชดุ -  1,123,851,607  1,123,851,607 

    รายได้จากการขาย 2,140,636,623  2,145,393,345  4,286,029,968 

    รายได้คา่บริการ 251,086,346  66,801,647  317,887,993 

    รายได้คา่เช่า 48,775,343  52,268,832  101,044,175 

    รายได้ดอกเบีย้ 20,000  2,079,504  2,099,504 

    รายได้อ่ืน 3,794,042  12,471,237  16,265,279 

รวมรายได้ 3,448,039,295  3,450,866,172  6,898,905,467 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 ธุรกจิที่ได้รับ  ธุรกจิที่ไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได้      

    รายได้จากการขายท่ีดิน 1,237,433,203  105,073,500  1,342,506,703 

    รายได้คา่บริการ 27,476,526  405,358,515  432,835,041 

    รายได้คา่เช่า -  69,112,410  69,112,410 

    รายได้ดอกเบีย้ -  55,659,277  55,659,277 

    รายได้อ่ืน -  8,744,733  8,744,733 

    เงินปันผลรับ -  381,393,914  381,393,914 

รวมรายได้ 1,264,909,729  1,025,342,349  2,290,252,078 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 ธุรกจิที่ได้รับ  ธุรกจิที่ไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได้      

    รายได้จากการขายท่ีดิน 1,003,726,941  48,000,000  1,051,726,941 

    รายได้คา่บริการ 40,917,492  312,293,848  353,211,340 

    รายได้คา่เช่า 11,746,877  65,458,344  77,205,221 

    รายได้ดอกเบีย้ -  40,489,928  40,489,928 

    รายได้อ่ืน 50,000  1,072,581  1,122,581 

    เงินปันผลรับ -  117,893,914  117,893,914 

รวมรายได้ 1,056,441,310  585,208,615  1,641,649,925 

 
28. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

28.1 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
      (หน่วย : บาท) 
    งบการเงนิรวม 
    ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  มูลค่าเงนิลงทุน 

วิธีส่วนได้เสีย 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 

ในบริษัทร่วม 
    ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
    31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

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

บริษัทร่วม                   

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล  

คอนเน็คชัน่  จํากดั (มหาชน) 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยการ 

สร้างโรงงานให้เช่า/ขาย 

 686.34  659.85  20.79  21.62  1,716,829,568  1,660,983,638  168,899,437  148,082,779 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ย่ี 

กรุ๊ป จํากดั 

 ให้บริการบํารุงรักษาการจดัการ

และดําเนินงานโรงไฟฟ้า 

 30  30  25  25  79,607,340  62,571,450  22,285,890  19,362,313 

รวม            1,796,436,908  1,723,555,088  191,185,327  167,445,092 

 
 
 
 
 
 
 
 

      (หน่วย : บาท) 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  มูลค่าเงนิลงทุน 

วิธีราคาทุน 
 เงนิปันผลรับ 

    ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 
    31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

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

บริษัทร่วม                   

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล  

คอนเน็คชัน่  จํากดั (มหาชน) 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยการ 

สร้างโรงงานให้เช่า/ขาย 

 686.34  659.85  20.79  21.62  1,115,298,447  1,115,298,447  114,143,914  114,143,914 

บริษัท ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ย่ี 

กรุ๊ป จํากดั 

 ให้บริการบํารุงรักษาการจดัการ

และดําเนินงานโรงไฟฟ้า 

 30  30  25  25  24,701,000  24,071,000  5,250,000  3,750,000 

รวม            1,139,999,447  1,139,369,447  119,393,914  117,893,914 

 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ได้มีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (TICON-W2 และ TICON-W4) มาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั รวมทัง้มีการออก

หุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลเป็นการเฉพาะเจาะจง มีผลทําให้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วมเปล่ียนแปลงไป 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทได้คํานวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วน
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การถือหุ้นดงักลา่วใหม่ โดยบนัทึกมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ และได้แสดงบญัชี “ส่วนเกินทนุ

จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม” ในส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวนเงินรวม 189.70 ล้าน

บาท และ 188.61 ล้านบาท ตามลําดบั 
 

28.2  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ทุนชาํระแล้ว (ล้านบาท)  สัดส่วนเงนิลงทุน (%)  วิธีราคาทุน  เงนิปันผลรับ 
  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   สาํหรับปึสิน้สุดวันท่ี 
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

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

บริษัทย่อย                 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์  จํากดั  2,450  1,850  41  41  1,037,764,465  812,264,465  82,000,000  - 

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

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

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

บริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  25 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

 25 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ 

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

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

รวม          2,825,712,995  2,390,212,995  262,000,000  - 

 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2553 ของบริษัท โรจนะ     

ดีซทีลเลอร์ จํากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) เป็น 410 ล้านบาท (แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) ซึง่ได้

จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2553 การ     

เพิ่มทนุดงักล่าว บริษัทได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นทัง้หมดเป็นจํานวนเงิน 210 ล้านบาท ทําให้มีอตัราการถือหุ้นร้อยละ 

100 เท่าเดมิ 

 

 

 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้ นอีกร้อยละ 50 เป็น

จํานวนเงิน 250 ล้านบาท (หุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท) บริษัทได้ชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุเป็น

จํานวนเงิน 102.50 ล้านบาท และตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,100 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 

210,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) เป็น 2,400 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 240,000,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท) ซึง่ได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิน้เม่ือ

วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และได้ชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุเป็นจํานวนเงิน 123 ล้านบาท 

 โดยมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ของบริษัท โรจนะ

เพาเวอร์ จํากดั มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,600 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท) เป็น 2,100 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 210,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.00 

บาท) และให้เรียกชําระค่าหุ้นร้อยละ 50 เป็นจํานวนเงิน 250 ล้านบาท (หุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มลูค่า
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หุ้นละ 5.00 บาท) ซึง่ได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิน้เม่ือวนัท่ี 9 

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งได้เรียกชําระค่าหุ้นอีกหุ้นละ 5 บาท (หุ้น

สามญั 50,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.00 บาท) เป็นจํานวนเงิน 250 ล้านบาท 
   

28.3  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัทได้ให้บริษัทยอ่ยกู้ ยืมเงิน ดงันี ้
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  
 

การเคล่ือนไหวในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบีย้ 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2552 

 เพิ่มขึน้  ลดลง 
 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2553 

 

         

บริษัทย่อย         

  บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 788,900,000  549,164,000  (70,000,000)  1,268,064,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

  บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอร่ี จํากดั 344,600,000  68,560,000  (3,800,000)  409,360,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

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

  บริษัท โรจนะ เอน็เนอร์จี จํากดั -  6,200,000  -  6,200,000 ตามต้นทนุทางการเงิน 

            รวม 1,150,500,000  623,924,000  (90,800,000)  1,683,624,000  
 

28.4  เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเป็นผู้ ใช้บริการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรดังกล่าวกับบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกันท่ีดําเนินงานในต่างประเทศแห่งหนึ่ง รวม 4 สัญญา เป็นจํานวนเงินรวม 6.9 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเง่ือนไขการชําระเงินคา่บริการทกุงวด 6 เดือน รวม 5 งวด ของแตล่ะสญัญา 

 

 
 

 

28.5  รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึน้จากรายการกับกิจการท่ี       

เก่ียวข้องกนั กิจการเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีและ

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัสําคญั มีดงันี ้
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

ยอดคงเหลือ        
บริษัทย่อย        
     บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด        

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)       

          ลกูหนีก้ารค้า -  -  16,700,379  16,015,534 
     บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเมนท์ จาํกัด        
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(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)       

        เจ้าหนีก้ารค้า -  -  24,177,747  24,786,449 

        หนีส้นิอ่ืน-เงินมดัจํารับ -  -  6,053,600  6,053,600 
บริษัทร่วม        
     บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด          

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)       

          ค่าบริการค้างจ่าย 31,441,545  29,298,681  -  - 

          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,000,000  17,000,000  -  - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
     บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด        

  (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้น)        

          ค่านายหน้าค้างจ่าย 3,357,554  608,922  3,357,554  608,922 

          ค่าบริการค้างจ่าย 1,500,000  7,000,000  -  - 

          ค่าซ่อมแซมค้างจ่าย 177,058,981  178,706,156  -  - 

 

                  (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 

รายได้และค่าใช้จ่าย 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
บริษัทย่อย            
    บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จาํกัด            

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)        

          รายได้จากการขายท่ีดิน -  -  80,936,000  -  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลงใน

ปริมาณท่ีกําหนด 

          รายได้ค่าบริการ -  -  51,872,839  47,807,027     

          รายได้ค่าเช่า -  -  9,626,600  11,358,505     

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

บาท/เดือน 

 50,000 

บาท/เดือน 
    บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด            

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)        

         รายได้ค่าบริการ -  -  1,002,040  1,435,848   

         รายได้ค่าเช่าท่ีดิน -  -  7,249,393  1,831,007   

         ต้นทนุค่านํา้และบริการบําบดันํา้เสีย -  -  243,246,774  204,806,931  14 บาท/  

ลกูบาศก์เมตร 

 14บาท/  

ลกูบาศก์เมตร 
 

                  (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  นโยบายการคดิต้นทุนระหว่างกัน 

รายได้และค่าใช้จ่าย 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
บริษัทย่อย            
    บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด           

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)          

        ดอกเบีย้รับ -  -  36,169,668  25,314,332     
    บริษัท โรจนะ ดซิทีลเลอร่ี จาํกัด           

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)          

        ดอกเบีย้รับ -  -  16,849,019  13,788,393     
    บริษัท โรจนะ เอน็เนอร์จี จาํกัด           

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)          

        ดอกเบีย้รับ -  -  82,588  -     
บริษัทร่วม            
    บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)           

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)        
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         รายได้จากการขายท่ีดิน -  3,453,268  -  3,453,268  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลง  

ในปริมาณท่ีกําหนด 

         รายได้ค่าบริการ 431,165  438,114  -  -     
    บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด             

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั)          

      ค่าบริการ 188,679,172  191,384,665  -  -     
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน            
    บริษัท สึมีกัน บุสสัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด            

 (ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)            

         ค่านายหน้า 18,239,245  5,403,936  18,239,245  5,403,936  4%  4% 

         ค่าบริการ 3,000,000  7,000,000  -  -     

         ค่าบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร 47,565,191  108,153,056  -  -     
    บริษัท ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค จาํกัด             

(ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกนั)          

      รายได้จากการขายท่ีดิน 51,691,500  -  51,691,500  -  ราคาตลาดภายใต้ข้อตกลง  

ในปริมาณท่ีกําหนด 

 
29. หนังสือคํา้ประกัน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีเกิดจากการให้

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

ใหญ่ 
 บริษัทย่อย  รวม 

            

Letter of guarantee 628.27  936.34  1,564.61  615.24  823.26  1,438.50 

 

 

 

 
30. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้ 

30.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัในด้านการพฒันา

โครงการและก่อสร้างเป็นจํานวนประมาณ 237.44 ล้านบาท และ 194.39 ล้านบาท ตามลําดบั 

30.2  บริษัทได้ทําสญัญาคํา้ประกันปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติของ    

ลูกค้าของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยองกับบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) วงเงิน 90.15 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยบริษัทได้นําเงินสดมาเป็น

หลกัประกัน ซึ่งได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน และบริษัทจะได้รับเงินคืนในแต่ละปีตาม

ปริมาณการใช้ของลกูค้าในอตัรา 12.91 บาทต่อล้านบีทีย ูแต่ทัง้นีป้ริมาณการใช้รวมกนัต้องไม่ต่ํา

กวา่ 6.98       ล้านบีทีย ู          

30.3  บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาระยะยาว ดงันี ้
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30.3.1  สญัญาขายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีอายสุญัญา 25 ปี เร่ิม

ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเง่ือนไขในสัญญากําหนดให้บริษัทย่อยต้องย่ืน

หลกัประกนัในรูปของหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารเป็นจํานวนเงิน 163 ล้านบาท เพ่ือเป็น

หลกัประกนั 

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

ซือ้ขายและราคาก๊าซให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญา ซึ่งคู่สญัญาสามารถต่ออายสุญัญา

ออกไปได้อีก 4 ปี    

30.4   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน 

จํานวนเงินประมาณ 541.77 ล้านบาท และ 1.75 ล้านบาท ตามลําดบั โดยจ่ายเงินมดัจําไปแล้ว 

90.02 ล้านบาท และ 0.50 ล้านบาท ตามลําดบั 
 
31. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

31.1  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  ความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบีย้เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบีย้ในตลาดเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมีผลให้

เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจบุนัและงวดตอ่ๆ ไป บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้มี

การทําสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ เน่ืองจากคาดวา่ผลกระทบไมมี่สาระสําคญั 

31.2  ความเส่ียงจากเงินลงทนุและลกูหนีก้ารค้า 

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของเงินลงทุนและลูกหนีก้ารค้าท่ีเกิดจาก   

เงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีนยัสําคญั  เน่ืองจากบริษัทยอ่ยได้นําเงินสดไปลงทนุในเงินลงทนุท่ีมี

ความเส่ียงต่ํากับธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือและบริษัทมีนโยบายโอน

กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิท่ีขายเม่ือลกูค้าชําระเงินครบถ้วนแล้ว 

 

31.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากรายการซือ้สินทรัพย์ท่ีเป็นเงินตรา

ตา่งประเทศ ซึง่ผู้บริหารมีนโยบายในการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยการทํา

สญัญาระยะสัน้ตามจํานวนเงินท่ีต้องชําระในระหว่างปีเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงในระยะสัน้ของอตัรา

แลกเปล่ียน ซึง่เกิดจากความผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 

2552 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้าคงเหลือ โดยมีสินทรัพย์

และหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ในงบการเงินรวมจํานวนเงิน 5.67 ล้านเหรียญ

สหรัฐ และ 6.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดบั 

31.4 มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 
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 บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดงัต่อไปนี ้ในการประมาณราคาตลาดหรือมลูค่า  

ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราวและลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ และเงินให้

กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ ดงันัน้มลูค่าตามบญัชี      

มีจํานวนเท่ากบัมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 

- เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีซ้ือ้สินทรัพย์ เจ้าหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน มีมลูค่า

ตามบญัชีเท่ากบัมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาว ซึ่งมีอัตรา

ดอกเบีย้ลอยตวั มีมลูคา่ตามบญัชีเท่ากบัมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 2552 มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างจาก 

มลูคา่ตามบญัชีอยา่งมีนยัสําคญั สว่นหนีส้นิทางการเงินแสดงด้วยราคาตามบญัชี ซึง่เท่ากบัมลูคา่ยตุิธรรม

โดยประมาณ 

อนึง่มลูคา่ยตุธิรรมดงักลา่วใช้วิธีการและข้อสมมตฐิานข้างต้น มลูคา่ยตุธิรรมท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
  รายการย่อในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ได้จดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัรายการย่อในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ดงันี ้

- เงินฝากประจําท่ีแสดงรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงินรวม จํานวน 8.49 

ล้านบาท จดัประเภทบญัชีใหม ่แสดงรวมอยูใ่นเงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

- ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจ่ายล่วงหน้าและภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืนท่ีแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์         

หมนุเวียนอ่ืน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 32.54 ล้านบาท จดัประเภท

บญัชีใหม ่แสดงรวมอยูใ่นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 
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- แยกแสดงกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีแสดงรวมอยู่ในรายได้อ่ืน ในงบการเงินรวมจํานวนเงิน 6.40 

ล้านบาท  

- ท่ีดินสําเร็จรูปจดัสรรเพ่ือขายท่ีแสดงในต้นทุนการพฒันาท่ีดินในงบการเงินรวม จํานวนเงิน 29.13 

ล้านบาท จดัประเภทบญัชีใหม ่แสดงรวมอยูใ่นท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์ 

 
33. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท เม่ือวันท่ี 23 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554                            
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