
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวด
สามเดือนและส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
แบบย่อของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท 
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้
ว ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู ร้ับผ ิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

 
 

 
 

 (นายเชิดสกุล อน้มงคล) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
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หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 789,010              2,008,804           782,610              2,003,200             
เงินลงทุนชัว่คราว 5 522,354              621,240              522,211              621,099                
ลูกหน้ีการคา้ 

บุคคลภายนอก 6 686,391              531,257              686,391              531,257                
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 28.3 -                      -                     -                      -                       

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 8 1,047,714           857,898              1,165,367           975,853                
มูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 9 2,560,862           2,827,147           2,492,357           2,758,642             
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.3 -                      -                     -                      -                       
งานระหวา่งก่อสร้าง 10 1,154,730           155,542              1,154,730           155,542                
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 191,240              331,516              189,350              329,626                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 97,068                154,617              97,064                154,233                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 79,172                74,509                75,622                72,939                  

        รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,128,541           7,562,530           7,165,702           7,602,391             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                      -                     -                      -                       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                      -                     404,993              404,993                
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 954                     98                       -                      -                       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 162                     162                     162                     162                       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 105,923              105,754              105,923              105,754                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 159,440              156,861              160,204              157,887                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 9,925                  6,782                  10,128                7,055                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 16 1,054,677           1,029,022           998,911              973,606                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 178,056              154,672              154,233              131,193                
อ่ืน ๆ 20,591                20,166                20,590                20,016                  

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,529,728           1,473,517           1,855,144           1,800,666             
        รวมสินทรัพย์ 8,658,269           9,036,047           9,020,846           9,403,057             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,757,398           1,579,554           1,757,398           1,579,554             
เจา้หน้ีการคา้

บุคคลภายนอก 1,400,898           1,350,435           1,393,580           1,343,117             
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.3 7,096                  8,777                  4,463                  7,068                    

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 255,759              253,326              233,710              231,277                
เงินกูย้ืมระยะสั้น

บุคคลภายนอก 14,000                14,000                14,000                14,000                  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.3 -                      -                     433,855              433,855                

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 446,016              -                     446,016              -                       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,799                  1,549                  1,799                  1,549                    
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 249,961              479,256              245,718              472,005                
หน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพิพากษา 18 547,953              517,477              547,953              517,477                
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 385                     762                     -                      -                       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,343,728           1,823,499           1,343,728           1,823,499             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 52,745                119,298              99,298                165,451                

             รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,077,738           6,147,933           6,521,518           6,588,852             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุ้นกู้ 19 -                      444,678              -                      444,678                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,784                  2,450                  2,784                  2,450                    
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 137,839              127,028              133,874              123,339                

             รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 140,623              574,156              136,658              570,467                
        รวมหนีสิ้น 6,218,361           6,722,089           6,658,176           7,159,319             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 20
หุ้นสามญั 1,906,358,054 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,906,358           -                     1,906,358 -                       
หุ้นสามญั 2,722,700,705 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -                      2,722,701           -                      2,722,701             

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 1,361,817,913 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,361,818           1,361,818           1,361,818           1,361,818             

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

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 335,841              209,891              258,603              139,671                
        รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 2,439,908           2,313,958           2,362,670           2,243,738             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                     -                      -                       
        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,439,908           2,313,958           2,362,670           2,243,738             
        รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,658,269           9,036,047           9,020,846           9,403,057             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดค่้าก่อสร้าง 2,102,962                   1,939,513                 2,102,962                 1,939,513                 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า -                              17,510                      -                            -                            
รายไดอ่ื้น 23 28,992                        67,209                      28,881                      47,307                      
รวมรายได้ 2,131,954                   2,024,232                 2,131,843                 1,986,820                 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการก่อสร้าง 1,910,431                   1,886,651                 1,911,956                 1,888,110                 
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า -                              5,823                        -                            -                            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 107,913                      271,406                    105,436                    244,925                    
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 24 26,065                        915                           26,318                      14,290                      
ตน้ทุนทางการเงิน 35,660                        34,093                      38,941                      35,363                      
รวมค่าใช้จ่าย 2,080,069                   2,198,888                 2,082,651                 2,182,688                 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 904                             (594)                          -                            -                            
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 52,789                        (175,250)                   49,192                      (195,868)                   
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 25 (3,637)                         23,918                      (3,163)                       24,427                      
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 49,152                        (151,332)                   46,029                      (171,441)                   
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                              -                            -                            -                            
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 49,152                        (151,332)                   46,029                      (171,441)                   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 49,152                        (151,332)                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                            

49,152                        (151,332)                   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 49,152                        (151,332)                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                            

49,152                        (151,332)                   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 0.04                            (0.12)                         0.03                          (0.14)                         

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดค่้าก่อสร้าง 5,260,801                   4,693,987                 5,260,801                 4,693,987                 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า -                              54,184                      -                            -                            
รายไดอ่ื้น 23 159,539                      138,459                    159,164                    130,414                    
รวมรายได้ 5,420,340                   4,886,630                 5,419,965                 4,824,401                 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการก่อสร้าง 4,774,780                   4,369,500                 4,779,274                 4,374,021                 
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า -                              17,498                      -                            -                            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 308,562                      501,430                    301,208                    401,685                    
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 24 31,914                        1,138                        32,218                      14,527                      
ตน้ทุนทางการเงิน 104,620                      99,757                      114,356                    103,426                    
รวมค่าใช้จ่าย 5,219,876                   4,989,323                 5,227,056                 4,893,659                 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 856                             (619)                          -                            -                            
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 201,320                      (103,312)                   192,909                    (69,258)                     
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 25 (4,556)                         (1,492)                       (3,163)                       -                            
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 196,764                      (104,804)                   189,746                    (69,258)                     
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                              -                            -                            -                            
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 196,764                      (104,804)                   189,746                    (69,258)                     

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 196,764                      (104,800)                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              (4)                              

196,764                      (104,804)                   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 196,764                      (104,800)                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              (4)                              

196,764                      (104,804)                   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 0.14                            (0.08)                         0.14                          (0.06)                         

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

ส่วนได้เสีย รวม
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ ที่ไม่มีอํานาจ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ควบคุม
หมายเหตุ ที่จะซื้อหุ้นที่หมดอายุแล้ว ทุนสํารองตามกฎหมาย

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 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 -                            -                         -                                       -                                 196,764                   196,764                       -                     196,764                   
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 -                          -                              -                     -                           
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 196,764                   196,764                       -                     196,764                   

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,361,818                 734,849                  -                                       7,400                             335,841                   2,439,908                    -                     2,439,908                

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

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
  การเพิ่มหุน้สามญั 170,000                    32,963                    -                                       -                                 -                          202,963                       -                     202,963                   
  โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                            (1,353,780)             (16,083)                                (24,300)                          1,394,163                -                              -                     -                           
  รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน 170,000                    (1,320,817)             (16,083)                                (24,300)                          1,394,163                202,963                       -                     202,963                   
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 170,000                    (1,320,817)             (16,083)                                (24,300)                          1,394,163                202,963                       -                     202,963                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 (104,800)                 (104,800)                     (4)                       (104,804)                  
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 -                          -                              -                     -                           
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                         -                                       -                                 (104,800)                 (104,800)                     (4)                       (104,804)                  

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,361,818                 734,848                  -                                       -                                 (1,000,923)              1,095,743                    (35)                     1,095,708                

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ใบสําคญัแสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ ที่จะซื้อหุ้นที่หมดอายแุล้ว ทุนสํารองตามกฎหมาย
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 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 -                                 -                                 -                                         -                                     189,746                           189,746                         
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                         -                                     -                                  -                                 
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                 -                                 -                                         -                                     189,746                           189,746                         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,361,818                       734,849                         -                                         7,400                                  258,603                           2,362,670                      

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

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
  การเพิม่หุ้นสามญั 170,000                          32,963                           -                                         -                                     -                                  202,963                         
  โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                                 (1,353,780)                     (16,083)                                  (24,300)                              1,394,163                        -                                 
  รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน 170,000                          (1,320,817)                     (16,083)                                  (24,300)                              1,394,163                        202,963                         
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 170,000                          (1,320,817)                     (16,083)                                  (24,300)                              1,394,163                        202,963                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                                 -                                 -                                         -                                     (69,258)                           (69,258)                          
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                         -                                     -                                  -                                 
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                 -                                 -                                         -                                     (69,258)                           (69,258)                          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,361,818                       734,849                         -                                         -                                     (69,258)                           2,027,409                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กนัยายน2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน2561 30 กนัยายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 201,320                (103,312)               192,909                (69,258)                 
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

(โอนกลบั)หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 9,574                    (388)                      9,877                    (6,881)                   
คา่เส่ือมราคา 16,498                  21,263                  16,760                  19,119                   
คา่ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าท่ีดิน -                        45,903                  -                        -                        
คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2,946                    2,399                    3,016                    2,469                     
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินได้ 4,478                    3,212                    4,438                    -                        
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2,572)                   -                        (2,572)                   -                        
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว (4,427)                   (1,079)                   (4,427)                   (1,078)                   
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (221)                      (309)                      (221)                      (309)                      
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน -                        -                        -                        14,278                   
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                        903                       -                        -                        
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,268)                   (4)                          (4,268)                   (4)                          
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 125                       93                         125                       28                          
(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน (26,621)                 (54,195)                 (26,621)                 (26,029)                 
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8                           85                         8                           85                          
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 10,811                  10,634                  10,535                  10,078                   
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายจองสิทธิรับล่วงหนา้ -                        590                       -                        -                        
ขาดทุนจากการคํ้าประกนัหน้ีสินในการจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 22,333                  -                        22,333                  -                        
ขาดทุนจากประมาณการหน้ีสินจากคํ้าประกนั -                        -                        -                        372                        
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (856)                      619                       -                        -                        
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 30,476                  154,903                30,476                  154,903                 
รายไดด้อกเบ้ีย (14,478)                 (11,213)                 (14,121)                 (25,368)                 
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 93,802                  90,752                  103,537                94,421                   
คา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กูต้ดัจ่าย 1,338                    1,614                    1,338                    1,614                     
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 340,266                162,470                343,122                168,440                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

เงินสดจ่ายซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                        (315,000)               -                        (315,000)               
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 100,000                145,000                100,000                145,000                 
ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก (157,177)               45,781                  (157,177)               18,649                   
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        8,510                     
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (189,877)               (20,921)                 (189,878)               (21,771)                 
มูลคา่งานท่ีเสร็จรอเรียกเกบ็ 260,985                (593,477)               260,985                (604,125)               
งานระหวา่งก่อสร้าง (999,188) 164,872                (999,188)               164,872                 
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 140,276 (99,008)                 140,276                (99,014)                 

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กนัยายน2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน2561 30 กนัยายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,465) (65,992)                 (3,487)                   (67,717)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (425) 8,817                    (574)                      8,673                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้บุคคลภายนอก 50,463 282,168                50,463                  281,833                 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,681) 1,949                    (2,605)                   2,082                     
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 29,054 9,298                    29,054                  10,731                   
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (229,295) (22,268)                 (226,287)               (15,603)                 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (479,771) (182,511)               (479,771)               (182,511)               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (69,309) (59,049)                 (67,873)                 (50,422)                 
คา่จองสิทธิการเช่ารับล่วงหนา้ -                        (13,814)                 -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        12,210                  -                        -                        

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (1,211,144)            (539,475)               (1,202,940)            (547,373)               
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได ้ (102,001)               (103,459)               (100,227)               (99,578)                 
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 126,755                1,093                    126,755                -                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (1,186,390)            (641,841)               (1,176,412)            (646,951)               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจาํ 3,534                    9,174                    3,536                    9,174                     
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั (25,655)                 39,793                  (25,305)                 41,654                   
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        500                       -                        500                        
เงินสดจ่ายในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        (19,005)                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                        (800)                      -                        (800)                      
เงินสดรับจากเงินมดัจาํรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                        500,000                -                        500,000                 
เงินสดจ่ายในหน้ีสินจากการคํ้าประกนัในการจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย (22,333)                 -                        (22,333)                 -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,168)                 (2,642)                   (11,168)                 (2,542)                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,542                    10                         4,542                    10                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (5,268)                   (1,112)                   (5,268)                   (1,112)                   
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 13,450                  10,581                  13,095                  10,198                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (42,898)                 555,504                (42,901)                 538,077                 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กนัยายน2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน2561 30 กนัยายน 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 177,844                83,608                  177,844                105,511                 
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก -                        (20,000)                 -                        (20,000)                 
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ -                        443,523                -                        443,523                 
เงินสดจ่ายชาํระหุน้กู ้ -                        (500,000)               -                        (500,000)               
เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,282)                   (1,425)                   (1,282)                   (1,425)                   
เงินสดจ่ายในเจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ (2,435)                   (336)                      (2,435)                   (336)                      
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ีย (93,815)                 (90,482)                 (104,586)               (89,012)                 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (70,810)                 -                        (70,810)                 -                        
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                        202,963                -                        202,963                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 9,502                    117,851                (1,269)                   141,224                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น (1,219,786)            31,514                  (1,220,582)            32,350                   
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (8)                          (85)                        (8)                          (85)                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (1,219,794)            31,429                  (1,220,590)            32,265                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 2,008,804             333,741                2,003,200             320,663                 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 789,010                365,170                782,610                352,928                 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2531 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2545 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขท่ี 0107545000217 และไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคมระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกนัอคัคีภยัและงานรับเหมาก่อสร้างโยธา ท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวมี้ดงัน้ี 

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

- ส านกังานโครงการประเทศกาตาร์ตั้งอยู ่ณ P.O. BOX 23637, Bin Mahmoud, Doha, Qatar 
 
2. เกณฑ์การจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

2.1 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง       
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งใช้การประมาณ
การและข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.3 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามรูปแบบยอ่และจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน
ประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไป
แล้ว ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปี
ล่าสุด 
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2.4 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เวน้แต่การน ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบนั  

2.5 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ที่ประกาศใชแ้ลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัซ่ึงบริษทัฯ 
ยงัไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชมี้ดงัน้ี 
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุท ธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่อรายงานทางการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติัในงวดท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 
4. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัท 
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั
งบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัฯ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั  
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5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ – ราคาทุน        

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 498,859  598,638  498,726  598,505 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 9,337  4,910  9,329  4,902 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ – มูลค่ายติุธรรม 508,196  603,548  508,055  603,407 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจ า 6 – 12 เดือน 14,158  17,692  14,156  17,692 

รวม 522,354  621,240  522,211  621,099 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดใช้มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิท่ีประกาศจากกองทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 1 

 
6. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลภายนอก 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการคา้    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและเกินก าหนด 3 เดือน 588,221  460,119 
เกินก าหนดช าระ 4 – 6 เดือน 20,156  33,660 
เกินก าหนดช าระ 7 – 12 เดือน 41,821  22,977 
เกินก าหนดช าระ 12 เดือนข้ึนไป 152,821  129,086 

รวม 803,019  645,842 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (116,628)  (114,585) 

สุทธิ 686,391  531,257 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ลูกหน้ีการคา้ส่วนหน่ึง จ านวนเงิน 1.78 ลา้นบาท ซ่ึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจ านวนแลว้ถูกตดั
จ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ 
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7. ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการคา้        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและเกินก าหนด 3 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 4 – 6 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 7 – 12 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 12 เดือนข้ึนไป -  -  1,085,163  1,085,163 

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

สุทธิ -  -  -  - 

 
8. ลูกหนีเ้งินประกนัผลงาน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 1,071,950  884,020  1,191,802  1,003,871 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (24,236)  (26,122)  (26,435)  (28,018) 

สุทธิ 1,047,714  857,898  1,165,367  975,853 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานส่วนหน่ึง จ านวนเงิน 1.95 ล้านบาท ซ่ึงตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้
จ านวนเงิน 1.89 ลา้นบาท ถูกตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ 
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9. มูลค่างานทีเ่สร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็                       
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าสัญญา 66,806,826  61,777,324  61,555,947  56,526,444 

รายไดค่้าก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้        
- รับรู้แลว้จนถึงตน้งวด 47,532,599  39,769,345  42,281,718  34,516,467 
- รับรู้ระหวา่งงวด 5,260,801  7,144,346  5,260,801  7,146,344 

รวมรายไดค่้าก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้ 52,793,400  46,913,691  47,542,519  41,662,811 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บแลว้ (50,161,510)  (44,020,816)  (44,979,134)  (38,838,441) 
มูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 2,631,890  2,892,875  2,563,385  2,824,370 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (71,028)  (65,728)  (71,028)  (65,728) 

สุทธิ 2,560,862  2,827,147  2,492,357  2,758,642 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ได้โอนสิทธิในการรับเงินค่าก่อสร้าง จ านวนเงิน 7,241.51 ล้านบาท และจ านวนเงิน 3,046.43 
ลา้นบาท ตามล าดบั ใหก้บัสถาบนัการเงินเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 17 

 
10. งานระหว่างก่อสร้าง 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง        

- ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเรียกเก็บแลว้ 53,231,038  46,518,511  46,902,748  40,195,551 
- ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีรอเรียกเก็บ 249,961  479,256  245,718  472,005 

รวมตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง 53,480,999  46,997,767  47,148,466  40,667,556 
หกั ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้        

- รับรู้แลว้จนถึงตน้งวด (47,528,301)  (40,349,989)  (41,191,274)  (34,012,961) 
- รับรู้ระหวา่งงวด (4,774,780)  (6,469,048)  (4,779,274)  (6,475,865) 

รวมตน้ทุนการก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้ (52,303,081)  (46,819,037)  (45,970,548)  (40,488,826) 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,177,918  178,730  1,177,918  178,730 
หกั ค่าเผือ่มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างลดลง (23,188)  (23,188)  (23,188)  (23,188) 

สุทธิ 1,154,730  155,542  1,154,730  155,542 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ประกอบดว้ย 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือกิจการ ประเภทธุรกิจ ประเทศ ทุนท่ีช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย  วธีิราคาทุน 

  ท่ีจดทะเบียน ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  จดัตั้ง 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

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

สุทธิ           -  - 

 
ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ย 

     งบการเงินฉพาะกิจการ 
ช่ือกิจการ ประเภทธุรกิจ ประเทศ ทุนท่ีช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน วธีิราคาทุน 

  ท่ีจดทะเบียน ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  จดัตั้ง 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท  พนับาท 
บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทัว่ไป ไทย 300.00 300.00 99.99 99.99 245,000  245,000 
บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จ ากดั จดัสรรท่ีดิน รับซ้ือ ขาย จ านองและแลกเปล่ียนท่ีดิน ไทย 160.00 160.00 99.99 99.99 159,993  159,993 
กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย - - - - -  - 

รวม       404,993  404,993 

 
ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 105,754  108,824 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (2,403)  (2,296) 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,572  - 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 105,923  106,528 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 98.68 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 
99.29 ลา้นบาท ตามล าดบั ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 17 

 
14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  156,861  175,211  157,887  172,341 
ซ้ือสินทรัพย ์ 17,073  3,493  17,073  3,393 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (4,740)  (41)  (4,740)  (41) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ (1,780)  (5,770)  (1,780)  (5,014) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย 4,466  35  4,466  35 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับสินทรัพยท่ี์ตดัจ าหน่าย 1,655  5,677  1,655  4,986 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (14,095)  (18,967)  (14,357)  (16,823) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  (903)  -  - 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 159,440  158,735  160,204  158,877 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดินและอาคารส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 127.63 ลา้นบาท 
และจ านวนเงิน 130.33 ลา้นบาท ตามล าดบั ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
ตามหมายเหตุ 17 

 
15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  6,782  7,860  7,055  8,226 
ซ้ือสินทรัพย ์ 6,089  1,197  6,089  1,197 
ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (2,946)  (2,399)  (3,016)  (2,469) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด  9,925  6,658  10,128  6,954 

 
16. เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ิดภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั
ทั้งจ  านวนเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยได้จ  าน าไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 17 

 
17. สินเช่ือและภาระค า้ประกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย ่อยได ้รับวงเงินสิน เชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเพื่อ
สนบัสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูไ้ดก้  าหนดเง่ือนไขให้บริษทัฯ 
น าเงินค่างานของโครงการนั้น ๆ ผ่านเขา้บญัชีของบริษทัฯ ท่ีเปิดไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้วงเงินสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ตามหมายเหตุ 9, 13, 14 และ 16 
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18. หนีสิ้นจากการค า้ประกนัตามค าพพิากษา 
ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธ ันวาคม 2560 หน้ีสินจากการค ้ าประกนัตามค า

พิพากษาทั้งจ  านวนเป็นหน้ีสินจากการค ้าประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัโครงการใหก้บับริษทั เทคเนอร์ 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม กบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ในโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (บาง
ปะอิน) และโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) เป็นวงเงินรวม จ านวนเงิน 412.20 ลา้น
บาท ซ่ึงถูกผูว้่าจา้งบอกเลิกสัญญา เรียกคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหน้า ริบหลกัประกนัการปฏิบตัิงานตาม
สัญญา และเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นจ านวนเงินรวม 388.86 ลา้นบาท ก่อนหักกลบลบหน้ีค่าท่ีดินคา้งรับ เงิน
ประกนัผลงานคา้งรับ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั จ านวนเงินรวม 104.90 ลา้นบาท โดย
ผูว้่าจา้งได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโครงการบา้นเอ้ืออาทรจาก
บริษทัร่วมและศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตามคดี
หมายเลขด าท่ี 1432/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1591/2560 และคดีท่ีบริษทัร่วมฟ้องแยง้ ตามคดีหมายเลข
ด าท่ี 843/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 ให้บริษทัร่วม กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ช าระเงินค่า
ความเสียหายจากการผิดสัญญาร่วมด าเนินการโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน)  
จ  านวนเงิน 272.06 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินตน้ จ านวนเงิน 203.79 
ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 จนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์ 

- เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตามคดี
หมายเลขด าท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1597/2560 ให้บริษัทร่วม กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
ช าระเงินแก่โจทก์ เป็นค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาร่วมด าเนินการโครงการบ้านเอ้ืออาทร
จงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) จ านวนเงิน 2.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ของเงินตน้ 
จ านวนเงิน 2.21 ลา้นบาท และคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหนา้ จ  านวนเงิน 92.70 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินตน้ จ านวนเงิน 66.74 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 27 มกราคม 2554 จนกว่าจะช าระ
เสร็จแก่โจทก ์

อยา่งไรก็ตาม บริษทัร่วมไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา ตามคดีหมายเลขด าท่ี 1432/2555 และคดี
หมายเลขแดงท่ี 1591/2560 และตามคดีหมายเลขด าท่ี 843/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 เม่ือวนัท่ี 
3 ตุลาคม 2560 และยื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา ตามคดีหมายเลขด าท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 
1597/2560 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ปัจจุบนั คดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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19. หุ้นกู้ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท 
หุน้กู ้ 447,100  447,100 
หกั ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (1,084)  (2,422) 
มูลค่าตามบญัชี 446,016  444,678 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (446,016)  - 

สุทธิ -  444,678 
 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 ได้มีมติ
อนุมติัให้ออกหุ้นกู้ วงเงิน 500.00 ล้านบาท โดยเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ได้ออกหุ้นกู้ จ  านวน 
378,100 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท จ านวนเงิน 378.10 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
อายุหุ้นกู ้1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี 
และเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกู ้จ  านวน 69,000 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท จ านวนเงิน 
69.00 ลา้นบาท  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดย
เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุหุ้นกู ้1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน
วนัท่ี 8 มิถุนายน 2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.50 ต่อปี ทั้ งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วนัส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชีของ
งบการเงินรวม 
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20. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนเงิน 816,342,651.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวนเงิน 
2,722,700,705.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2,722,700,705 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวนเงิน 1,906,358,054.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,906,358,054 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไวแ้ล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย จ านวน 
816,342,651 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยบริษทัฯ ได้จดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
 

21. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุน 

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PLE-W3) ซ่ึงสามารถใช้สิทธิได้ 2 คร้ัง คือ วนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 ในแต่ละคร้ังสามารถใชสิ้ทธิทั้งหมดหรือบางส่วนไดโ้ดยเสนอขาย 
จ านวน 544,540,141 หน่วย ขายได ้จ านวน 51,368,814 หน่วย คงเหลือท่ีไม่ไดข้าย จ านวน 493,171,327 หน่วย 
ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดข้ายต่อไป 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
วนัท่ีออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

อตัราการใชสิ้ทธิ
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุ้นสามญั) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออกแลว้คงเหลือ 

(พนัหน่วย) 

จ านวนหุ้นคงเหลือ 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ 

(พนัหุ้น) 

วนัครบก าหนดอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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

 
22. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ให้แ ก่ผู ้ถือ หุ้ นสามัญ  จ านวน  1.36 ล้าน หุ้น  ส าห รับผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 ในอัตรา 
หุน้ละ 0.052 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 70.81 ลา้นบาท 
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23. รายได้อ่ืน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่  ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดด้อกเบ้ีย 3,455  2,952  3,336  7,776 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสิน (6,749)  25,332  (6,749)  - 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 16,479  7,059  16,479  7,059 
โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ -  20,677  -  21,373 
อ่ืน ๆ 15,807  11,189  15,815  11,099 

รวม 28,992  67,209  28,881  47,307 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดด้อกเบ้ีย 14,478  11,213  14,121  25,368 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสิน 26,621  54,195  26,621  26,029 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 29,916  17,996  29,916  17,996 
โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ -  388  -  6,881 
อ่ืน ๆ 88,524  54,667  88,506  54,140 

รวม 159,539  138,459  159,164  130,414 

 
24. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 40  12  293  12 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 3,692  -  3,692  - 
ขาดทุนจากการค ้าประกนัหน้ีสินในการจ าหน่าย
เงินลงทุนบริษทัยอ่ย 

 
22,333 

  
- 

  
22,333 

  
- 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  903  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  -  14,278 

รวม 26,065  915  26,318  14,290 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 7  235  8  249 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 9,574  -  9,877  - 
ขาดทุนจากการค ้าประกนัหน้ีสินในการจ าหน่าย
เงินลงทุนบริษทัยอ่ย 

 
22,333 

  
- 

  
22,333 

  
- 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  903  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  -  14,278 

รวม 31,914  1,138  32,218  14,527 
 

ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ รายการขาดทุนจากการค ้าประกนัหน้ีสินในการจ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ยทั้ง
จ  านวนเป็นค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินส าหรับปี 2553 – 2560 ของบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั ท่ีเพิ่งไดรั้บ
แจง้การประเมินภาษีจากหน่วยงานราชการซ่ึงบริษทัฯ ตกลงท่ีจะรับผดิชอบต่อค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีจะ
เกิดข้ึนภายในช่วง 10 ปียอ้นหลงั นบัจากวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 จ านวนเงิน 61.33 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ได้
ส ารองเงิน จ านวนเงิน 39.00 ลา้นบาท และวางหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 5.00 
ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัไวก้บับริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของ
บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ช าระเงินเพิ่มเติม จ านวนเงิน 
22.33 ลา้นบาท และไดรั้บคืนหลกัประกนัดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

 
25. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 

ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ภาษีเงินได้
ท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่  ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (3,637)  23,918  (3,163)  24,427 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
    (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -  -  -  - 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้
    ท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 

 
(3,637) 

 
23,918 

  
(3,163) 

 
24,427 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที่  ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (4,556)  (1,492)  (3,163)  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
    (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -  -  -  - 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้
    ท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 

 
(4,556) 

 
(1,492) 

  
(3,163) 

  
- 

 
26. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับงวดเก้าดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ 
แสดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานโดยไม่ไดแ้สดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 
27. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ น าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานด าเนินงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัใน
การรายงานซ่ึงพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

รายได ้ผลการด าเนินงาน สินทรัพย ์และหน้ีสินเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ี
สามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษทัฯ น าเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีส าคญัดงัน้ี 
- ส่วนงานธุรกิจติดตั้งระบบและก่อสร้าง 
- ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
- ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่า 
ส าหรับงวดสามเดือนและส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ขอ้มูลตาม

ส่วนงานด าเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
 ใหเ้ช่า       

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ            

บุคคลภายนอก 2,102,962  -  -  2,102,962  -  2,102,962 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -   

รวม 2,102,962  -  -  2,102,962  -  2,102,962 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 192,531  -  -  192,531  -  192,531 
รายไดด้อกเบ้ีย           3,455 
รายไดอ่ื้น           25,537 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (107,913) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (26,065) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย           (32,392) 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน           (3,268) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้           904 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้           52,789 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (3,637) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด           49,152 

            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,679  -  -  6,679  -  6,679 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
 ใหเ้ช่า       

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ            

บุคคลภายนอก 1,939,513  -  17,510  1,957,023  -  1,957,023 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  - 

รวม 1,939,513  -  17,510  1,957,023  -  1,957,023 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 52,862  -  11,687  64,549  -  64,549 
รายไดด้อกเบ้ีย           2,952 
รายไดอ่ื้น           64,257 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (271,406) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (915) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย           (29,937) 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน           (4,156) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้           (594) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้           (175,250) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           23,918 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด           (151,332) 

            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,019  -  17,907  24,926  (2,070)  22,856 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ใหเ้ช่า       

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ            

บุคคลภายนอก 5,260,801  -  -  5,260,801  -  5,260,801 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  - 

รวม 5,260,801  -  -  5,260,801  -  5,260,801 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 486,021  -  -  486,021  -  486,021 
รายไดด้อกเบ้ีย           14,478 
รายไดอ่ื้น           145,061 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (308,562) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (31,914) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย           (93,802) 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น           (10,818) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในร่วมคา้           856 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้           201,320 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (4,556) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด           196,764 

            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 19,444  -  -  19,444  -  19,444 
            
สินทรัพย ์ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561           8,658,269 
หน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561           6,218,361 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ใหเ้ช่า       

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ            

บุคคลภายนอก 4,693,987  -  54,184  4,748,171  -  4,748,171 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  - 

รวม 4,693,987  -  54,184  4,748,171  -  4,748,171 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 324,487  -  36,686  361,173  -  361,173 
รายไดด้อกเบ้ีย           11,213 
รายไดอ่ื้น           127,246 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (501,430) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (1,138) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย           (90,752) 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น           (9,005) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้           (619) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้           (103,312) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (1,492) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด           (104,804) 

            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 21,588  -  54,119  75,707  (6,142)  69,565 
            
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560           7,984,682 
หน้ีสิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560           6,888,974 
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28. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
กลุ่มบริษทัฯ มีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
28.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 
บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง (ส้ินสุดการควบคุมวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560) 
บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 
กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง 
บริษทั เทคเนอร์ จ  ากดั บริษทัร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง 
กิจการร่วมคา้ อีเอม็ซีและเพาเวอร์ไลน์ การร่วมคา้โดยมีบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้ (เลิกวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส การร่วมคา้โดยมีบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้ (จดัตั้งวนัท่ี 11 กนัยายน 2560) 
บริษทั เฟรม เทคนิค จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จ  ากดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ 
บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ (ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
บริษทั ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ  ากดั  
 
ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้  

 
28.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 นโยบายการก าหนดราคา 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  -  -  4,938 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม -  -  1,525  1,459 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี -  -  3,281  3,281 

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  2  -  2 
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงจากบุคคลภายนอก 271  -  271  - 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั         
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงจากบุคคลภายนอก 10,175  171  10,175  171 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 4,148  2,803  4,148  2,803 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 461  458  461  458 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 นโยบายการก าหนดราคา 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  -  -  14,546 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม -  -  4,494  4,521 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี -  -  9,735  9,735 

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  22  -  22 
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงจากบุคคลภายนอก 271  -  271  - 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั         
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงจากบุคคลภายนอก 11,646  524  11,646  524 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 8,918  9,117  8,918  9,117 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 1,258  1,235  1,258  1,235 

 

28.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์        
ลูกหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย -  -  1,085,163  1,085,163 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,085,163)  (1,085,163) 

สุทธิ -  -  -  - 

ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงาน        
บริษทัยอ่ย -  -  119,852  119,852 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (2,200)  (1,896) 

สุทธิ -  -  117,652  117,956 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         
บริษทัยอ่ย        

ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  -  242,200 
ให้กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  -  128,141 
รับช าระคืนระหวา่งงวด -  -  -  (370,341) 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ)        

บริษทัร่วม        
ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  19,007  19,007 
ให้กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  -  - 
รับช าระคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  19,007  19,007 

การร่วมคา้        
ยอดคงเหลือตน้งวด -  500  -  500 
ให้กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  -  - 
รับช าระคืนระหวา่งงวด -  (500)  -  (500) 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 

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

สุทธิ -  -  -  - 
ลูกหนีอ่ื้น         

บริษทัยอ่ย -  -  627  627 
บริษทัร่วม 539  539  539  539 
การร่วมคา้ 283  -  283  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217  217  217  217 

รวม 1,039  756  1,666  1,383 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (699)  (699)  (699)  (699) 

สุทธิ 340  57  967  684 

เงนิทดรองจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  767  767 
บริษทัร่วม 23,751  -  23,751  21,582 
การร่วมคา้ 10,000  -  10,000  - 

รวม 33,751  -  34,518  22,349 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (23,751)  -  (23,751)  (21,582) 

สุทธิ 10,000  -  10,767  767 

หนีสิ้น        
เจ้าหนีก้ารค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  -  924 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,463  6,144  4,463  6,144 
ผูร่้วมคา้ 2,633  2,633  -  - 

รวม 7,096  8,777  4,463  7,068 

เจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47  47  47  47 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย        
ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  433,855  433,855 
กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  -  - 
จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  433,855  433,855 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  47,005  48,041 

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

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัทั้งจ  านวนเป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 
ต่อปี เท่ากนัทั้งสองงวด 

28.4 การค ้าประกนัระหวา่งกนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนัของ

สถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 1,088.98 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด เพื่อค ้าประกนังานโครงการของ
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส ตามสัดส่วนการร่วมคา้ของบริษทัฯ 

28.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัที่ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัที ่
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,154  5,252  21,280  17,132 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

- โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 272  280  797  786 
- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 215  206  645  618 

รวม 6,641  5,738  22,722  18,536 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ หมายถึงบุคคลท่ี
ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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29. ข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสด 
29.1 รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้ดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที่ 
 30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560  30 กนัยายน 2561  30 กนัยายน 2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ        

- มูลค่าสินทรัพย ์ 4,039  851  4,039  851 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 283  59  283  59 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,866 

 
- 

 
1,866 

 
- 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ        
- มูลค่าสินทรัพย ์ 821  85  821  85 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 57  6  57  6 

เงินปันผลคา้งจ่าย 4  -  4  - 
โอนหน้ีสินในบริษทัร่วม 

เป็นหน้ีสินจากการค ้าประกนัตามค าพิพากษา - 
 

352,304 
 

- 
 

- 
โอนประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนั 

เป็นหน้ีสินจากการค าประกนัตามค าพิพากษา - 
 

- 
 

- 
 

352,304 
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29.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ี

เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด  จากกระแสเงินสด    ปลายงวด 
   จากการจดัหาเงิน     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

1,579,554 
  

177,844 
  

- 
  

1,757,398 
หุน้กู ้        

- หมุนเวยีน -  -  446,016  446,016 
- ไม่หมุนเวยีน 444,678  -  (444,678)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
- หมุนเวยีน 1,549  (1,282)  1,532  1,799 
- ไม่หมุนเวยีน 2,450  -  334  2,784 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,435  (2,435)  5,200  5,200 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,062  (93,815)  93,802  4,049 
 เงินปันผลคา้งจ่าย 159  (70,810)  70,814  163 

รวม 2,034,887  9,502  173,020  2,217,409 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด  จากกระแสเงินสด    ปลายงวด 
   จากการจดัหาเงิน     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

1,893,318 
  

83,608 
  

- 
  

1,976,926 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 34,000  (20,000)  -  14,000 
หุน้กู ้        

- หมุนเวยีน 499,090  (500,000)  910  - 
- ไม่หมุนเวยีน -  443,523  704  444,227 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
- หมุนเวยีน 1,858  (1,425)  1,192  1,625 
- ไม่หมุนเวยีน 3,999  -  (1,192)  2,807 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 336  (336)  1,001  1,001 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,138  (90,482)  90,394  4,050 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (358)  -  358  - 

รวม 2,436,381  (85,112)  93,367  2,444,636 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด  จากกระแสเงินสด    ปลายงวด 
   จากการจดัหาเงิน     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

1,579,554 
  

177,844 
  

- 
  

1,757,398 
หุน้กู ้        

- หมุนเวยีน -  -  446,016  446,016 
- ไม่หมุนเวยีน 444,678  -  (444,678)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
- หมุนเวยีน 1,549  (1,282)  1,532  1,799 
- ไม่หมุนเวยีน 2,450  -  334  2,784 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,435  (2,435)  5,200  5,200 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 52,103  (104,586)  103,537  51,054 
เงินปันผลคา้งจ่าย 159  (70,810)  70,814  163 

รวม 2,082,928  (1,269)  182,755  2,264,414 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด  จากกระแสเงินสด    ปลายงวด 
   จากการจดัหาเงิน     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

1,481,415 
  

105,511 
  

- 
  

1,586,926 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 34,000  (20,000)  -  14,000 
หุน้กู ้        

- หมุนเวยีน 499,090  (500,000)  910  - 
- ไม่หมุนเวยีน -  443,523  704  444,227 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
- หมุนเวยีน 1,858  (1,425)  1,192  1,625 
- ไม่หมุนเวยีน 3,999  -  (1,192)  2,807 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 336  (336)  1,001  1,001 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 44,112  (89,012)  94,063  49,163 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (358)  -  358  - 

รวม 2,064,452  (61,739)  97,036  2,099,749 

 
30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
30.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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 
หนงัสือค ้าประกนั 14,416.16  (6,129.51)  8,286.65  9,382.24  (6,195.33)  3,186.91 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน            
เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 

 
6,892.09 

  
(1,884.85) 

  
5,007.24 

  
4,012.59 

  
(1,895.47) 

  
2,117.12 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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 
หนงัสือค ้าประกนั 13,164.53  (5,500.91)  7,663.62  8,130.61  (5,556.54)  2,574.07 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน            
เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 

 
6,892.09 

  
(1,884.85) 

  
5,007.24 

  
4,012.59 

  
(1,895.47) 

  
2,117.12 

 

30.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ือง
กับการจ้างผู ้รับเหมาช่วงรายใหญ่ จ านวนเงิน 1,530.53 ล้านบาท และจ านวนเงิน 1,433.92 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

30.3 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญา
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติังานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สญัญาใหบ้ริการยงัไม่ไดส่้งมอบ 14,013.43  14,863.63  14,013.43  14,863.63 

 
31. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษทัฯ ได้จดัประเภทรายการบางรายการในขอ้มูลทางการเงินของงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในขอ้มูลทางการเงินของงวดปัจจุบนัซ่ึงไม่มี
ผลต่อก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

   

รายไดอ่ื้น 46,532 20,677 67,209 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 251,644 19,762 271,406 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 915 915 
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 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

   

รายไดอ่ื้น 138,071 388 138,459 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 502,180 (750) 501,430 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1,138 1,138 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560 

   

รายไดอ่ื้น 25,934 21,373 47,307 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 237,842 7,083 244,925 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 14,290 14,290 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

   

รายไดอ่ื้น 123,533 6,881 130,414 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 409,331 (7,646) 401,685 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 14,527 14,527 

 
32. คดีความทีส่ าคัญ 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งสามัญ คดีหมายเลขด าท่ี 
829/2561 เพื่อขอให้การรับโอนหุ้นในบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 
2549 และวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ตกเป็นโมฆะ และให้คืนทรัพยแ์ก่โจทก์ ทุนทรัพย ์จ านวนเงิน 244.94 
ล้านบาท โดยศาลนัดสืบโจทก์วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 และนัดสืบจ าเลยวนัท่ี 20 – 21 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ท่ีดีในคดีความน้ีและคาดวา่จะไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ จึง
ไม่ไดส้ ารองเผือ่ความเสียหายจากคดีความน้ีในรายงานทางการเงินแต่อยา่งใด 
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33. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 

14 พฤศจิกายน 2561 
_________________________________ 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

