
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวด
สามเดือนและสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท 
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

 
 

 
 

 (นายเชิดสกุล อน้มงคล) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 
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หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,084,816           2,008,804          1,082,030           2,003,200            
เงินลงทุนชัว่คราว 5 520,899              621,240             520,757              621,099               
ลูกหน้ีการคา้ 

บุคคลภายนอก 6 736,413              531,257             736,413              531,257               
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 27.3 -                     -                     -                     -                      

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 8 925,990              857,898             1,043,641           975,853               
มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 9 2,619,107           2,827,147          2,550,602           2,758,642            
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.3 -                     -                     -                     -                      
งานระหว่างก่อสร้าง 10 839,296              155,542             839,296              155,542               
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 250,273              331,516             248,383              329,626               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 64,945                154,617             64,943                154,233               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 124,952              74,509               123,405              72,939                 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,166,691           7,562,530          7,209,470           7,602,391            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                     -                     -                     -                      
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 12 -                     -                     404,993              404,993               
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 49                      98                      -                     -                      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 162                    162                    162                     162                      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 106,737              105,754             106,737              105,754               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 158,355              156,861             159,206              157,887               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 9,504                  6,782                 9,730                  7,055                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 16 1,054,215           1,029,022          998,566              973,606               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 178,096              154,672             154,233              131,193               
อ่ืน ๆ 21,194                20,166               21,194                20,016                 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,528,312           1,473,517          1,854,821           1,800,666            
        รวมสินทรัพย์ 8,695,003           9,036,047          9,064,291           9,403,057            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,750,551           1,579,554          1,750,551           1,579,554            
เจา้หน้ีการคา้

บุคคลภายนอก 1,277,227           1,350,435          1,269,909           1,343,117            
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.3 6,649                  8,777                 4,016                  7,068                   

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 233,499              253,326             211,450              231,277               
เงินกูย้ืมระยะสั้น

บุคคลภายนอก 14,000                14,000               14,000                14,000                 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.3 -                     -                     433,855              433,855               

ส่วนของหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 445,565              -                     445,565              -                      
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,811                  1,549                 1,811                  1,549                   
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 252,654              479,256             247,925              472,005               
หน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพิพากษา 18 537,682              517,477             537,682              517,477               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 775                    762                    -                     -                      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,597,956           1,823,499          1,597,956           1,823,499            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 48,427                119,298             99,605                165,451               

             รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,166,796           6,147,933          6,614,325           6,588,852            
หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ 19 -                     444,678             -                     444,678               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,216                  2,450                 3,216                  2,450                   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 134,236              127,028             130,362              123,339               

             รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 137,452              574,156             133,578              570,467               
        รวมหนี้สิน 6,304,248           6,722,089          6,747,903           7,159,319            

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 20
หุน้สามญั 1,906,358,054 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,906,358           -                     1,906,358 -                      
หุน้สามญั 2,722,700,705 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท -                     2,722,701          -                     2,722,701            

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 1,361,817,913 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,361,818           1,361,818          1,361,818           1,361,818            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 734,849              734,849             734,849              734,849               
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 7,400                  7,400                 7,400                  7,400                   

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 286,688              209,891             212,321              139,671               
        รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,390,755           2,313,958          2,316,388           2,243,738            

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                      
        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,390,755           2,313,958          2,316,388           2,243,738            
        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,695,003           9,036,047          9,064,291           9,403,057            

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดค่้าก่อสร้าง 1,899,278                   1,398,159                 1,899,278                 1,398,159                 
รายไดจ้ากการให้เช่า -                             18,380                     -                           -                           
รายไดอ่ื้น 23 79,200                        45,857                     79,070                     47,549                     
รวมรายได้ 1,978,478                   1,462,396                 1,978,348                 1,445,708                 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการก่อสร้าง 1,745,178                   1,264,473                 1,746,713                 1,266,035                 
ตน้ทุนจากการให้เช่า -                             5,848                       -                           -                           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 104,419                      122,558                    101,082                    76,791                     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,829                          14,997                     5,316                       10,144                     
ตน้ทุนทางการเงิน 35,912                        33,940                     39,157                     35,150                     
รวมค่าใช้จ่าย 1,890,338                   1,441,816                 1,892,268                 1,388,120                 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 36                               (24)                           -                           -                           
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 88,176                        20,556                     86,080                     57,588                     
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 24 (467)                           (15,228)                    -                           (14,738)                    
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 87,709                        5,328                       86,080                     42,850                     
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                             -                           -                           -                           
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 87,709                        5,328                       86,080                     42,850                     

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 87,709                        5,331                       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             (3)                             

87,709                        5,328                       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 87,709                        5,331                       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             (3)                             

87,709                        5,328                       

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 0.06                            0.01                         0.06                         0.04                         

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดค่้าก่อสร้าง 3,157,839                   2,754,474                 3,157,839                 2,754,474                 
รายไดจ้ากการให้เช่า -                             36,674                     -                           -                           
รายไดอ่ื้น 23 130,531                      91,539                     130,283                    97,599                     
รวมรายได้ 3,288,370                   2,882,687                 3,288,122                 2,852,073                 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการก่อสร้าง 2,864,349                   2,482,849                 2,867,318                 2,485,911                 
ตน้ทุนจากการให้เช่า -                             11,675                     -                           -                           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 200,633                      230,024                    195,774                    156,759                    
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,849                          20,512                     6,152                       14,730                     
ตน้ทุนทางการเงิน 68,960                        65,664                     75,414                     68,063                     
รวมค่าใช้จ่าย 3,139,791                   2,810,724                 3,144,658                 2,725,463                 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (49)                             (25)                           -                           -                           
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 148,530                      71,938                     143,464                    126,610                    
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 24 (919)                           (25,410)                    -                           (24,427)                    
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 147,611                      46,528                     143,464                    102,183                    
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                             -                           -                           -                           
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 147,611                      46,528                     143,464                    102,183                    

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 147,611                      46,532                     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             (4)                             

147,611                      46,528                     

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 147,611                      46,532                     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             (4)                             

147,611                      46,528                     

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 0.11                            0.04                         0.11                         0.09                         

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

ส่วนได้เสีย รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ควบคุม

หมายเหตุ ที่จะซื้อหุ้นที่หมดอายุแล้ว ทุนสํารองตามกฎหมาย

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,361,818                 734,849                  -                                       7,400                             209,891                   2,313,958                    -                     2,313,958                 

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

  เงินปันผลจ่าย 22 -                            -                         -                                       -                                 (70,814)                   (70,814)                       -                     (70,814)                    

  รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                            -                         -                                       -                                 (70,814)                   (70,814)                       -                     (70,814)                    

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                            -                         -                                       -                                 (70,814)                   (70,814)                       -                     (70,814)                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 147,611                   147,611                       -                     147,611                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 -                          -                              -                     -                           

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 147,611                   147,611                       -                     147,611                   
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 1,361,818                 734,849                  -                                       7,400                             286,688                   2,390,755                    -                     2,390,755                 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,191,818                 2,055,665               16,083                                  24,300                           (2,290,286)               997,580                       (31)                     997,549                   

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

  โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                            (1,353,780)              (16,083)                                 (24,300)                          1,394,163                -                              -                     -                           

  รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                            (1,353,780)              (16,083)                                 (24,300)                          1,394,163                -                              -                     -                           

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                            (1,353,780)              (16,083)                                 (24,300)                          1,394,163                -                              -                     -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 46,532                     46,532                         (4)                       46,528                     

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 -                          -                              -                     -                           

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 46,532                     46,532                         (4)                       46,528                     
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,191,818                 701,885                  -                                       -                                 (849,591)                  1,044,112                    (35)                     1,044,077                 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ ที่จะซื้อหุ้นที่หมดอายุแล้ว ทุนสํารองตามกฎหมาย
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,361,818                     734,849                        -                                       7,400                                139,671                         2,243,738                     
รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
  เงินปันผลจ่าย 22 -                                -                               -                                       -                                    (70,814)                          (70,814)                         
  รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                                -                               -                                       -                                    (70,814)                          (70,814)                         
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                                -                               -                                       -                                    (70,814)                          (70,814)                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                                -                               -                                       -                                    143,464                         143,464                        
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                               -                                       -                                    -                                 -                                
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                -                               -                                       -                                    143,464                         143,464                        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 1,361,818                     734,849                        -                                       7,400                                212,321                         2,316,388                     

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,191,818                     2,055,666                     16,083                                  24,300                              (1,394,163)                     1,893,704                     
รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
  โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                                (1,353,780)                   (16,083)                                (24,300)                             1,394,163                      -                                
  รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                                (1,353,780)                   (16,083)                                (24,300)                             1,394,163                      -                                
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                                (1,353,780)                   (16,083)                                (24,300)                             1,394,163                      -                                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                                -                               -                                       -                                    102,183                         102,183                        
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                               -                                       -                                    -                                 -                                
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                -                               -                                       -                                    102,183                         102,183                        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,191,818                     701,886                        -                                       -                                    102,183                         1,995,887                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 มิถุนายน2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน2561 30 มิถุนายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 148,530               71,938                 143,464               126,610                
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 5,881                   20,288                 6,185                   14,494                  
ค่าเส่ือมราคา 10,829                 14,678                 11,004                 12,952                  
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าท่ีดิน -                       30,460                 -                       -                        
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,936                   1,571                   1,983                   1,617                    
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินได้ 4,438                   3,212                   4,438                   -                        
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2,572)                  -                       (2,572)                  -                        
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (2,896)                  (583)                     (2,895)                  (583)                      
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (221)                     (98)                       (221)                     (98)                        
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (581)                     (2)                         (581)                     (2)                          
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 27                        78                        27                        13                         
(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน (33,370)                (28,863)                (33,370)                (26,029)                 
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (13)                       73                        (13)                       73                         
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 7,208                   7,089                   7,023                   6,719                    
ขาดทุนจากประมาณการหน้ีสินจากคํ้าประกนั -                       -                       -                       476                       
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 49                        45                        -                       -                        
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 20,205                 -                       20,205                 -                        
รายไดด้อกเบ้ีย (11,022)                (8,261)                  (10,786)                (17,602)                 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 61,521                 60,815                 67,975                 63,213                  
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูต้ดัจ่าย 887                      1,146                   887                      1,146                    
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 210,836               173,586               212,753               182,999                
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

เงินสดจ่ายซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                       (40,000)                -                       (40,000)                 
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 100,000               40,000                 100,000               40,000                  
ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก (204,229)              41,058                 (204,229)              25,428                  
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                       8,510                    
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (68,154)                27,011                 (68,154)                26,161                  
มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 202,740               (131,956)              202,740               (142,603)               
งานระหว่างก่อสร้าง (683,754) 17,718                 (683,754)              17,718                  
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 81,243 (14,851)                81,243                 (14,856)                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (50,530) (23,778)                (50,553)                (24,026)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,028) 8,119                   (1,178)                  8,123                    

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้บุคคลภายนอก (73,208) 108,197               (73,208)                107,861                
เจา้หน้ีการคา้บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,128) 3,927                   (3,052)                  3,559                    

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 มิถุนายน2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน2561 30 มิถุนายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 13,543 5,590                   13,543                 7,022                    
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (226,602) (143,618)              (224,080)              (138,881)               
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (225,543) (69,509)                (225,543)              (69,509)                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (72,809) (29,613)                (71,341)                (47,641)                 
ค่าจองสิทธิการเช่ารับล่วงหนา้ -                       (1,552)                  -                       -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                       (96)                       -                       -                        

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (999,623)              (29,767)                (994,813)              (50,135)                 
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได ้ (65,851)                (68,436)                (64,943)                (66,135)                 
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 126,755               -                       126,755               -                        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (938,719)              (98,203)                (933,001)              (116,270)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจาํ 3,458                   8,452                   3,458                   8,452                    
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั (25,193)                180,114               (24,960)                180,359                
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร (5,764)                  (1,446)                  (5,764)                  (1,349)                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 704                      3                          704                      3                           
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (4,133)                  (824)                     (4,133)                  (824)                      
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 9,928                   7,204                   9,692                   6,957                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (21,000)                193,503               (21,003)                193,598                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 170,997               (6,086)                  170,997               7,317                    
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก -                       (20,000)                -                       (20,000)                 
เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (838)                     (992)                     (838)                     (992)                      
เงินสดจ่ายในเจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ (2,098)                  (336)                     (2,098)                  (336)                      
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                       444,075               -                       444,075                
เงินสดจ่ายชาํระหุน้กู้ -                       (500,000)              -                       (500,000)               
เงินสดจ่ายเงินปันผล (70,810)                -                       (70,810)                -                        
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ีย (61,533)                (60,545)                (64,430)                (59,573)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 35,718                 (143,884)              32,821                 (129,509)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน (924,001)              (48,584)                (921,183)              (52,181)                 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13                        (73)                       13                        (73)                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (923,988)              (48,657)                (921,170)              (52,254)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 2,008,804            333,741               2,003,200            320,663                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,084,816            285,084               1,082,030            268,409                

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน 2561 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2531 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2545 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขท่ี 0107545000217 และไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคมระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกนัอคัคีภยัและงานรับเหมาก่อสร้างโยธา ท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวมี้ดงัน้ี 

- สาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

- สาํนกังานโครงการประเทศกาตาร์ตั้งอยู ่ณ P.O. BOX 23637, Bin Mahmoud, Doha, Qatar 
 
2. เกณฑ์การจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

2.1 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง       
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

2.2 ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งใชก้ารประมาณ
การและข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.3 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามรูปแบบยอ่และจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน
ประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไป
แลว้ ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปี
ล่าสุด 
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2.4 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เวน้แต่การนาํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบนั  

2.5 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มผีลบังคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที ่ประกาศใชแ้ลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นรอบ

ระยะเวลารายงานปัจจุบนัโดยมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2562 ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชมี้ดงัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15   รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่อรายงานทางการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติัในงวดท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 
4. เกณฑ์การจดัทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยรวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัท 
เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั
งบการเงินรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัฯ ในระหว่างงวดปัจจุบนั  
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5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ – ราคาทุน        

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 498,859  598,638  498,726  598,505 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 7,806  4,910  7,797  4,902 

หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ – มูลค่ายติุธรรม 506,665  603,548  506,523  603,407 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน 14,234  17,692  14,234  17,692 

รวม 520,899  621,240  520,757  621,099 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดใช้มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิท่ีประกาศจากกองทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 1 

 
6. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลภายนอก 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการคา้    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและเกินกาํหนด 3 เดือน 651,068  460,119 
เกินกาํหนดชาํระ 4 – 6 เดือน 33,330  33,660 
เกินกาํหนดชาํระ 7 – 12 เดือน 33,617  22,977 
เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป 132,056  129,086 

รวม 850,071  645,842 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (113,658)  (114,585) 

สุทธิ 736,413  531,257 
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สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ตามงบการเงินรวม ลูกหน้ีการคา้ส่วนหน่ึง
จาํนวนเงิน 66.39 ลา้นบาท ซ่ึงตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ถูกตดัจาํหน่ายเป็นหน้ีสูญ 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหน้ีการคา้
ส่วนหน่ึง จาํนวนเงิน 1.78 ลา้นบาท ซ่ึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ถูกตดัจาํหน่ายเป็น
หน้ีสูญ 

 
7. ลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการคา้        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและเกินกาํหนด 3 เดือน -  - -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 4 – 6 เดือน -  - -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 7 – 12 เดือน -  - -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป -  - 1,085,163  1,085,163 

รวม -  - 1,085,163  1,085,163 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  - (1,085,163)  (1,085,163) 

สุทธิ -  - -  - 

 
8. ลูกหนีเ้งนิประกันผลงาน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 950,226  884,020  1,070,077  1,003,871 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (24,236)  (26,122)  (26,436)  (28,018) 

สุทธิ 925,990  857,898  1,043,641  975,853 
 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานส่วนหน่ึง จาํนวนเงิน 1.95 ลา้นบาท ซ่ึงตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้
จาํนวนเงิน 1.89 ลา้นบาท ถูกตดัจาํหน่ายเป็นหน้ีสูญ 
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9. มูลค่างานทีเ่สร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ                       
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าสญัญา 63,362,398  61,777,324  58,111,519  56,526,444 

รายไดค่้าก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้        
- รับรู้แลว้จนถึงตน้งวด 47,532,597  39,769,345  42,281,718  34,516,467 
- รับรู้ระหวา่งงวด 3,157,839  7,144,346  3,157,839  7,146,344 

รวมรายไดค่้าก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้ 50,690,436  46,913,691  45,439,557  41,662,811 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเกบ็แลว้ (48,000,301)  (44,020,816)  (42,817,927)  (38,838,441) 
มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 2,690,135  2,892,875  2,621,630  2,824,370 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (71,028)  (65,728)  (71,028)  (65,728) 

สุทธิ 2,619,107  2,827,147  2,550,602  2,758,642 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริษทัฯ ได้โอนสิทธิในการรับเงินค่าก่อสร้าง จาํนวนเงิน 7,824.16 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 
3,046.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ให้กบัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ตาม
หมายเหตุ 17 

 
10. งานระหว่างก่อสร้าง 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง        

- ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็แลว้ 51,002,480  46,518,511  44,673,151  40,195,551 
- ตน้ทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 252,654  479,256  247,925  472,005 

รวมตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง 51,255,134  46,997,767  44,921,076  40,667,556 
หกั ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้        

- รับรู้แลว้จนถึงตน้งวด (47,528,301)  (40,349,989)  (41,191,274)  (34,012,961) 
- รับรู้ระหวา่งงวด (2,864,349)  (6,469,048)  (2,867,318)  (6,475,865) 

รวมตน้ทุนการก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้ (50,392,650)  (46,819,037)  (44,058,592)  (40,488,826) 
งานระหวา่งก่อสร้าง 862,484  178,730  862,484  178,730 
หกั ค่าเผือ่มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างลดลง (23,188)  (23,188)  (23,188)  (23,188) 

สุทธิ 839,296  155,542  839,296  155,542 
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11. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
ประกอบดว้ย 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อกิจการ ประเภทธุรกิจ ประเทศ ทุนที่ สดัส่วนการลงทุน วิธีส่วนไดเ้สีย  วธิีราคาทุน 

  ที่จดทะเบียน ชาํระแลว้ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  จดัตั้ง 

 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
   ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 41.25 50.00 50.00 -  -  30,000  30,000 
หกั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของเงินลงทุน         (30,000)  (30,000) 

สุทธิ          -  - 

 
สาํหรับงวดสามเดือนและสาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
ประกอบดว้ย 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อกิจการ ประเภทธุรกิจ ประเทศ ทุนที่ชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุน วิธีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 

  ที่จดทะเบียน ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  สาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 
  จดัตั้ง 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 30 มิถุนายน 

2560 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทัว่ไป ไทย 300.00 300.00 99.99 99.99 245,000  245,000  -  - 
บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จาํกดั จดัสรรที่ดิน รับซื้อ ขาย จาํนองและแลกเปลี่ยนที่ดิน ไทย 160.00 160.00 99.99 99.99 159,993  159,993  -  - 
กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย - - - - -  -  -  - 

รวม       404,993  404,993  -  - 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 105,754  108,824 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,572  - 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (1,589)  (1,522) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 106,737  107,302 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 99.49 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 
99.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 17 

 
14. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเ งินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลคา่ตามบญัชีตน้งวด  156,861  175,211  157,887  172,341 
ซ้ือสินทรัพย ์ 10,884  2,882  10,884  2,785 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (2,075)  (18)  (2,075)  (18) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (1,147)  (5,722)  (1,147)  (4,992) 
คา่เส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (9,240)  (13,156)  (9,415)  (11,430) 
คา่เส่ือมราคาสะสมสาํหรับสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย 1,952  17  1,952  17 
คา่เส่ือมราคาสะสมสาํหรับสินทรัพยท่ี์ตดัจาํหน่าย 1,120  5,644  1,120  4,979 
มูลคา่ตามบญัชีปลายงวด 158,355  164,858  159,206  163,682 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินและอาคารส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 128.54 ลา้นบาท 
และจาํนวนเงิน 130.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
ตามหมายเหตุ 17 

 
15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน  

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

มูลคา่ตามบญัชีตน้งวด  6,782  7,860  7,055  8,226 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,658  1,021  4,658  1,021 
คา่ตดัจาํหน่ายท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (1,936)  (1,571)  (1,983)  (1,617) 
มูลคา่ตามบญัชีปลายงวด  9,504  7,310  9,730  7,630 

 
16. เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ตดิภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั
ทั้ งจาํนวนเป็นเงินฝากสถาบันการเงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้าํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 17 

 
17. สินเช่ือและภาระคํา้ประกัน 

บริษทัฯ  และบริษทัย ่อยไดร้ับวงเงินสิน เชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเพ่ือ
สนบัสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ไ้ดก้าํหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัฯ 
นาํเงินค่างานของโครงการนั้น ๆ ผ่านเขา้บญัชีของบริษทัฯ ท่ีเปิดไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้วงเงินสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 9, 13, 14 และ 16 
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18. หนีสิ้นจากการคํา้ประกันตามคาํพพิากษา 
ณ  วนัที ่ 30 มิถุนายน  2561 และวนัที ่ 31 ธันวาคม  2560 หน้ีสินจากการคํ้ าประกนัตามคํา

พิพากษาทั้งจาํนวนเป็นหน้ีสินจากการคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัโครงการใหก้บับริษทั เทคเนอร์ 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม กบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ในโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (บาง
ปะอิน) และโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) เป็นวงเงินรวม จาํนวนเงิน 412.20 ลา้น
บาท ซ่ึงถูกผูว้่าจา้งบอกเลิกสัญญา เรียกคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหน้า ริบหลกัประกนัการปฏิบตัิงานตาม
สัญญา และเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นจาํนวนเงินรวม 388.86 ลา้นบาท ก่อนหกักลบลบหน้ีค่าท่ีดินคา้งรับ เงิน
ประกนัผลงานคา้งรับ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั จาํนวนเงินรวม 104.90 ลา้นบาท โดย
ผูว้่าจา้งไดย้ื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโครงการบา้นเอ้ืออาทรจาก
บริษทัร่วมและศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตามคดี
หมายเลขดาํท่ี 1432/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1591/2560 และคดีท่ีบริษทัร่วมฟ้องแยง้ ตามคดีหมายเลข
ดาํท่ี 843/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 ให้บริษทัร่วม กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ชาํระเงินค่า
ความเสียหายจากการผิดสัญญาร่วมดาํเนินการโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (บางปะอิน)  
จาํนวนเงิน 272.06 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินตน้ จาํนวนเงิน 203.79 ลา้นบาท 
นบัจากวนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 จนกว่าจะชาํระเสร็จแก่โจทก ์ 

- เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตามคดี
หมายเลขดาํท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1597/2560 ให้บริษทัร่วม กบัสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
ชาํระเงินแก่โจทก์ เป็นค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาร่วมดาํเนินการโครงการบา้นเอ้ืออาทร
จงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) จาํนวนเงิน 2.53 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ของเงินตน้ 
จาํนวนเงิน 2.21 ลา้นบาท และคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหนา้ จาํนวนเงิน 92.70 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินตน้ จาํนวนเงิน 66.74 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 27 มกราคม 2554 จนกว่าจะชาํระเสร็จ
แก่โจทก ์

อยา่งไรกต็าม บริษทัร่วมไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษา ตามคดีหมายเลขดาํท่ี 1432/2555 และคดี
หมายเลขแดงท่ี 1591/2560 และตามคดีหมายเลขดาํท่ี 843/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 เม่ือวนัท่ี 
3 ตุลาคม 2560 และยื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษา ตามคดีหมายเลขดาํท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 
1597/2560 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ปัจจุบนั คดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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19. หุ้นกู้ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท 
หุน้กู ้ 447,100  447,100 
หกั ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (1,535)  (2,422) 
มูลค่าตามบญัชี 445,565  444,678 
หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (445,565)  - 

สุทธิ -  444,678 
 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 ได้มีมติ
อนุมติัให้ออกหุ้นกู ้วงเงิน 500.00 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกู ้จาํนวน 
378,100 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท จาํนวนเงิน 378.10 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
อายหุุ้นกู ้1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี 
และเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกู ้จาํนวน 69,000 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท จาํนวนเงิน 
69.00 ลา้นบาท  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดย
เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุหุน้กู ้1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน
วนัท่ี 8 มิถุนายน 2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.50 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วนัส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชีของ
งบการเงินรวม 
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20. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวนเงิน  816,342,651.00 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวนเงิน 
2,722,700,705.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 2,722,700,705 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวนเงิน 1,906,358,054.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1,906,358,054 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไวแ้ล้วแต่ยงัมิได้ออกจาํหน่าย จาํนวน 
816,342,651 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยบริษทัฯ ได้จดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
 

21. ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุน 

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 
ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PLE-W3) ซ่ึงสามารถใช้สิทธิได้ 2 คร้ัง คือ วนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 ในแต่ละคร้ังสามารถใชสิ้ทธิทั้งหมดหรือบางส่วนไดโ้ดยเสนอขาย 
จาํนวน 544,540,141 หน่วย ขายได ้จาํนวน 51,368,814 หน่วย คงเหลือท่ีไม่ไดข้าย จาํนวน 493,171,327 หน่วย 
ซ่ึงบริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดข้ายต่อไป 

ณ  วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2561 และวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นมี
รายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิ
(ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุน้สามญั) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออกแลว้คงเหลือ 

(พนัหน่วย) 

จาํนวนหุ้นคงเหลือ 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ 

(พนัหุ้น) 

วนัครบกาํหนดอายุ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

16 ธนัวาคม 2559 2.20 1:1 51,369 544,540 15 ธนัวาคม 2561 

 
22. เงนิปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ให้ แก่ผู ้ ถื อ หุ้ นสามัญ  จํานวน  1.36 ล้าน หุ้ น  สํ าห รับผลการดําเนิ นงานประจําปี  2560 ในอัตรา 
หุน้ละ 0.052 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 70.81 ลา้นบาท 
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23. รายได้อ่ืน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดด้อกเบ้ีย 7,470  5,629  7,350  10,320 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน 3,235  2,834  3,235  - 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 6,872  6,608  6,872  6,608 
อ่ืน ๆ 61,623  30,786  61,613  30,621 

รวม 79,200  45,857  79,070  47,549 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดด้อกเบ้ีย 11,022  8,261  10,786  17,602 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน 33,370  28,863  33,370  26,029 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 13,437  10,937  13,437  10,937 
อ่ืน ๆ 72,702  43,478  72,690  43,031 

รวม 130,531  91,539  130,283  97,599 

 
24. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษเีงินได้ 

สาํหรับงวดสามเดือนและสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ภาษีเงินได้
ท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (467)  (15,228)  -  (14,738) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
     (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -  -  -  - 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้
     ท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 

 
(467) 

 
(15,228) 

  
- 

 
(14,738) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (919)  (25,410)  -  (24,427) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
     (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -  -  -  - 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้
     ท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 

 
(919) 

 
(25,410) 

  
- 

 
(24,427) 

 
25. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนและสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ 
แสดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานโดยไม่ไดแ้สดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

 
26. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัใน
การรายงานโดยพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

รายได ้ผลการดาํเนินงาน สินทรัพย ์และหน้ีสินเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ี
สามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
- ส่วนงานธุรกิจติดตั้งระบบและก่อสร้าง 
- ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
- ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่า 
สาํหรับงวดสามเดือนและสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ขอ้มูลตาม

ส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์
 ใหเ้ช่า       

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ           

บุคคลภายนอก 1,899,278  -  -  1,899,278 -  1,899,278 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  - -  - 

รวม 1,899,278  -  -  1,899,278 -  1,899,278 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 154,100  -  -  154,100 -  154,100 
รายไดด้อกเบี้ย          7,470 
รายไดอ้ื่น          71,730 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          (104,419) 
ค่าใชจ้่ายอื่น          (4,829) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย          (32,181) 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น          (3,731) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในร่วมคา้          36 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้          88,176 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้          (467) 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด          87,709 

           
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,611  -  -  6,611 -  6,611 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์
 ใหเ้ช่า       

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ           

บุคคลภายนอก 1,398,159  -  18,380  1,416,539 -  1,416,539 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  - -  - 

รวม 1,398,159  -  18,380  1,416,539 -  1,416,539 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 133,686  -  12,532  146,218 -  146,218 
รายไดด้อกเบี้ย          5,629 
รายไดอ้ื่น          40,228 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          (122,558) 
ค่าใชจ้่ายอื่น          (14,997) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย          (31,590) 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น          (2,350) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้          (24) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้          20,556 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้          (15,228) 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด          5,328 

           
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,343  -  17,988  25,331 (2,156)  23,175 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ใหเ้ช่า       

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ           

บุคคลภายนอก 3,157,839  -  -  3,157,839 -  3,157,839 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  - -  - 

รวม 3,157,839  -  -  3,157,839 -  3,157,839 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 293,490  -  -  293,490 -  293,490 
รายไดด้อกเบี้ย          11,022 
รายไดอ้ื่น          119,509 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          (200,633) 
ค่าใชจ้่ายอื่น          (5,849) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย          (61,521) 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น          (7,439) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในร่วมคา้          (49) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้          148,530 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้          (919) 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด          147,611 

           
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,765  -  -  12,765 -  12,765 
           
สินทรัพย ์ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561          8,695,003 
หนี้สิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561          6,304,248 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ใหเ้ช่า       

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ           

บุคคลภายนอก 2,754,474  -  36,674  2,791,148 -  2,791,148 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  - -  - 

รวม 2,754,474  -  36,674  2,791,148 -  2,791,148 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 271,625  -  24,999  296,624 -  296,624 
รายไดด้อกเบี้ย          8,261 
รายไดอ้ื่น          83,278 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          (230,024) 
ค่าใชจ้่ายอื่น          (20,512) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย          (60,815) 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น          (4,849) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้          (25) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้          71,938 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้          (25,410) 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด          46,528 

           
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,569  -  36,212  50,781 (4,072)  46,709 
           
สินทรัพย ์ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560          7,049,497 
หนี้สิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560          6,005,420 



 

 

30

27. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
กลุ่มบริษทัฯ มีรายการธุรกิจที่สําคญักบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการเหล่านั้นซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
27.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง (ส้ินสุดการควบคุมวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560) 
บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง 
บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง 
กิจการร่วมคา้ อีเอม็ซีและเพาเวอร์ไลน์ การร่วมคา้โดยมีบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้ (เลิกวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส การร่วมคา้โดยมีบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้ (จดัตั้งวนัท่ี 11 กนัยายน 2560) 
บริษทั เฟรม เทคนิค จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จาํกดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ 
บริษทั อีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ (ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

 
27.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 นโยบายการกาํหนดราคา 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  -  -  4,831 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม -  -  1,536  1,561 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี -  -  3,245  3,245 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  10  - 10 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน         
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงจากบุคคลภายนอก 171  181 171  181 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 3,575  2,813  3,575  2,813 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 760  415  760  415 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 นโยบายการกาํหนดราคา 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  -  -  9,609 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม -  -  2,969  3,061 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี -  -  6,454  6,454 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  20  - 20 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน         
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงจากบุคคลภายนอก 342  352 342  352 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 4,770  6,315  4,770  6,315 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 797  778  797  778 

 
 

27.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์        
ลูกหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย -  -  1,805,163  1,805,163 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,805,163)  (1,805,163) 

สุทธิ -  -  -  - 

ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน        
บริษทัยอ่ย -  -  119,852  119,852 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (2,200)  (1,896) 

สุทธิ -  -  117,652  117,956 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         
บริษทัยอ่ย        

ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  -  242,200 
ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  -  128,141 
รับชาํระคืนระหวา่งงวด -  -  -  (370,341) 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ)        

บริษทัร่วม        
ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  19,007  19,007 
ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  -  - 
รับชาํระคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  19,007  19,007 

การร่วมคา้        
ยอดคงเหลือตน้งวด -  500  -  500 
ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  -  - 
รับชาํระคืนระหวา่งงวด -  (500)  -  (500) 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 

รวม -  -  19,007  19,007 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (19,007)  (19,007) 

สุทธิ -  -  -  - 
ลูกหนีอ่ื้น         

บริษทัยอ่ย -  -  627  627 
บริษทัร่วม 539  539  539  539 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217  217  217  217 

รวม 756  756  1,383  1,383 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (699)  (699)  (699)  (699) 

สุทธิ 57  57  684  684 

เงนิทดรองจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  767  767 
บริษทัร่วม 23,028  -  23,028  21,582 
ผูร่้วมคา้ 10,000  -  10,000  - 

รวม 33,028  -  33,795  22,349 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,028)  -  (23,028)  (21,582) 

สุทธิ 10,000  -  10,767  767 

หนีสิ้น        
เจ้าหนีก้ารค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  -  924 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,016  6,144  4,016  6,144 
ผูร่้วมคา้ 2,633  2,633  -  - 

รวม 6,649  8,777  4,016  7,068 

เจ้าหนีเ้งนิประกันผลงาน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47  47  47  47 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย        
ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  433,855  433,855 
กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  -  - 
จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  433,855  433,855 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย       
บริษทัยอ่ย -  -  51,598 48,041 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า      
การร่วมคา้ 486,561 486,561 486,561  486,561 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 
ต่อปี เท่ากนัทั้งสองงวด 

27.4 การคํ้าประกนัระหวา่งกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัของ

สถาบนัการเงิน จาํนวนเงิน 1,088.98 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด เพ่ือคํ้ าประกนังานโครงการของ
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส ตามสดัส่วนการร่วมคา้ของบริษทัฯ 

27.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,170  5,252  15,126  11,880 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

- โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 266  249  268  506 
- โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 215  206  430  411 

รวม 6,651  5,707  15,824  12,797 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ หมายถึงบุคคลท่ี
กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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28. ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด 
28.1 รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกดือน ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560  30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ        

- มูลค่าสินทรัพย ์ 3,254  1,436  3,254  1,436 
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 228  100  228  100 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนจาก
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,866 

 
- 

 
1,866 

 
- 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ        
- มูลค่าสินทรัพย ์ 525  197  525  197 
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 37  14  37  14 

เงินปันผลคา้งจ่าย 4  -  4  - 
 

28.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ี

เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด  จากกระแสเงินสด    ปลายงวด 
   จากการจดัหาเงิน     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

1,579,554 
  

170,997 
  

- 
  

1,750,551 
หุน้กู ้        

- หมุนเวยีน -  -  445,565  445,565 
- ไม่หมุนเวียน 444,678  -  (444,678)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
- หมุนเวยีน 1,549  (838)  1,100  1,811 
- ไม่หมุนเวียน 2,450  -  766  3,216 

เจา้หน้ีคา่สินทรัพย ์ 2,435  (2,098)  4,044  4,381 
เงินปันผลคา้งจ่าย 159  (70,810)  70,814  163 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,062  (61,533)  61,521  4,050 

รวม 2,034,887  35,718  139,132  2,209,737 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด  จากกระแสเงินสด    ปลายงวด 
   จากการจดัหาเงิน     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

1,893,318 
  

(6,086) 
  

- 
  

1,887,232 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลภายนอก 34,000  (20,000)  -  14,000 
หุน้กู ้        

- หมุนเวยีน 499,090  (500,000)  910  - 
- ไม่หมุนเวียน -  444,075  236  444,311 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
- หมุนเวยีน 1,858  (992)  838  1,704 
- ไม่หมุนเวียน 3,999  -  (838)  3,161 

เจา้หน้ีคา่สินทรัพย ์ 336  (336)  1,747  1,747 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,138  (60,545)  60,457  4,050 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (358)  -  358  - 

รวม 2,436,381  (143,884)  63,708  2,356,205 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด  จากกระแสเงินสด    ปลายงวด 
   จากการจดัหาเงิน     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

1,579,554 
  

170,997 
  

- 
  

1,750,551 
หุน้กู ้        

- หมุนเวยีน -  -  445,565  445,565 
- ไม่หมุนเวียน 444,678  -  (444,678)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
- หมุนเวยีน 1,549  (838)  1,100  1,811 
- ไม่หมุนเวียน 2,450  -  766  3,216 

เจา้หน้ีคา่สินทรัพย ์ 2,435  (2,098)  4,044  4,381 
เงินปันผลคา้งจ่าย 159  (70,810)  70,814  163 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 52,103  (64,430)  67,975  55,648 

รวม 2,082,928  32,821  145,586  2,261,335 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด  จากกระแสเงินสด    ปลายงวด 
   จากการจดัหาเงิน     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

1,481,415 
  

7,317 
  

- 
  

1,488,732 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลภายนอก 34,000  (20,000)  -  14,000 
หุน้กู ้        

- หมุนเวยีน 499,090  (500,000)  910  - 
- ไม่หมุนเวียน -  444,075  236  444,311 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
- หมุนเวยีน 1,858  (992)  838  1,704 
- ไม่หมุนเวียน 3,999  -  (838)  3,161 

เจา้หน้ีคา่สินทรัพย ์ 336  (336)  1,747  1,747 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 44,112  (59,573)  62,855  47,394 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (358)  -  358  - 

รวม 2,064,452  (129,509)  66,106  2,001,049 

 
29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
29.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 วงเงิน  วงเงิน  วงเงิน  วงเงิน  วงเงิน  วงเงิน 
 ทั้งส้ิน  ใชไ้ป  คงเหลือ  ทั้งส้ิน  ใชไ้ป  คงเหลือ 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 50.00  -  50.00  50.00  -  50.00 
หนงัสือคํ้าประกนั 13,096.18  (6,404.89)  6,691.29  9,382.24  (6,195.33)  3,186.91 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน            
เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 

 
7,048.25 

  
(1,899.02) 

  
5,149.23 

  
4,012.59 

  
(1,895.47) 

  
2,117.12 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 วงเงิน  วงเงิน  วงเงิน  วงเงิน  วงเงิน  วงเงิน 
 ทั้งส้ิน  ใชไ้ป  คงเหลือ  ทั้งส้ิน  ใชไ้ป  คงเหลือ 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 50.00  -  50.00  50.00  -  50.00 
หนงัสือคํ้าประกนั 11,844.55  (5,776.29)  6,068.26  8,130.61  (5,556.54)  2,574.07 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน            
เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 

 
7,048.25 

  
(1,899.02) 

  
5,149.23 

  
4,012.59 

  
(1,895.47) 

  
2,117.12 

 

29.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ือง
กับการจา้งผูรั้บเหมาช่วงรายใหญ่ จาํนวนเงิน 1,578.41 ล้านบาท และจาํนวนเงิน 1,433.92 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

29.3 ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญา
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติังานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สญัญาใหบ้ริการยงัไม่ไดส่้งมอบ 12,671.96  14,863.63 12,671.96  14,863.63 

 

 
30. การจดัประเภทรายการใหม่ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการบางรายการในขอ้มูลทางการเงินของงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในขอ้มูลทางการเงินของงวดปัจจุบนัซ่ึงไม่มี
ผลต่อกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2560 

   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,555 (14,997) 122,558 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 14,997 14,997 
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 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2560 

   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 250,536 (20,512) 230,024 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 20,512 20,512 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2560 

   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 86,935 (10,144) 76,791 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 10,144 10,144 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2560 

   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 171,489 (14,730) 156,759 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 14,730 14,730 

 
31. คดคีวามท่ีสําคญั 

เม่ือวนัท่ี  4 เมษายน 2561 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งสามัญ  คดีหมายเลขดําท่ี 
829/2561 เพ่ือขอให้การรับโอนหุ้นในบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 
2549 และวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ตกเป็นโมฆะ และให้คืนทรัพยแ์ก่โจทก์ ทุนทรัพย ์จาํนวนเงิน 244.94 
ลา้นบาท โดยศาลไดน้ดัช้ีสองสถานในวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มี
ขอ้ต่อสู้ท่ีดีในคดีความน้ีและคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ จึงไม่ไดส้ํารองเผื่อความเสียหายจากคดี
ความน้ีในรายงานทางการเงินแต่อยา่งใด 
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32. การยกเลิกการลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2561 ไดมี้มติอนุมติั

เขา้ซ้ือหุน้สามญัของกิจการแห่งหน่ึง จาํนวน 9,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 90 ของหุน้สามญัของกิจการแห่งนั้น 
ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท จาํนวนเงิน 900,000.00 บาท โดยกาํหนดเง่ือนไขให้บริษทัฯ มีสิทธิขอยกเลิก
การซ้ือหุ้นไดห้ากผูข้ายไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาซ่ึงผูข้ายมีหน้าท่ีตอ้งคืนเงินท่ีไดรั้บให้แก่บริษทัฯ 
พร้อมค่าปรับในอตัราร้อยละ 7 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ ไดท้าํหนงัสือแจง้บอกเลิกสัญญา
ซ้ือขายหุ้น เน่ืองจากผูข้ายไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาได้ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดรั้บคืนเงินพร้อมค่าปรับ
ดงักล่าวแลว้ 

 
33. การอนุมตัข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 
14 สิงหาคม 2561 

_________________________________ 
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