
 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) และเฉพาะของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ ้าได้กล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การรับรู้รายไดค้่าก่อสร้างและตน้ทุนการก่อสร้าง 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6.16 และ 6.17 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโยธา 

และรับเหมาติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บรู้รายไดค้่าก่อสร้างท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวนเงิน 7,756.90 ลา้นบาท 
และตน้ทุนการก่อสร้างท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 จ านวนเงิน 7,118.89 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 7,122.56 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จ
ของงานก่อสร้างตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึนด้วยวิธีการส ารวจเน้ืองานท่ีได้ท าแลว้
โดยวิศวกรของงานก่อสร้างแต่ละสญัญาซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ี (ผูค้วบคุมโครงการ) ของบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

ขา้พเจา้ให้ความสนใจในเร่ืองการรับรู้รายไดค้่าก่อสร้างและตน้ทุนการก่อสร้างโดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จ
ของงานก่อสร้างตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ได้ใช้ดุลยพินิจของในการก าหนด
ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยวิธีการส ารวจเน้ืองานท่ีไดท้ าแลว้โดยวิศวกร
ของงานก่อสร้างแต่ละสัญญาซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ี (ผูค้วบคุมโครงการ) ของบริษทัฯ รวมถึงการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้าง
ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
จ านวนเงิน 7,756.90 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนเงิน 7,118.89 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 7,122.56 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดงันั้น วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ไดร้วมถึงวิธีการตรวจสอบซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อการประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการรับรู้รายไดค้่าก่อสร้างและตน้ทุนการก่อสร้าง
ดงัต่อไปน้ี 

- การทดสอบการควบคุมเก่ียวกบัการจดัท าและการทบทวนการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของบริษทัฯ 
- การทดสอบการควบคุมเก่ียวกบัการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาดว้ยวิธีการส ารวจ

เน้ืองานท่ีไดท้ าแลว้โดยวศิวกรของบริษทัฯ 
- การทดสอบการควบคุมเก่ียวกบัการประมาณการรายไดจ้ากสญัญาหลกั งานเพ่ิม และงานลด 
- การเขา้เยีย่มชมโครงการและสงัเกตการณ์การส ารวจเน้ืองานท่ีไดท้ าแลว้โดยวศิวกรของบริษทัฯ 
- การตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารประกอบรายการตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงของงานก่อสร้างตามสญัญา 
- การสอบถามสาเหตุและประเมินความสมเหตุสมผลของความแตกต่างท่ีมีสาระส าคญัจากการเปรียบเทียบ

ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสญัญาท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใชก้บัขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสญัญา
หากก าหนดดว้ยวธีิอตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กบัประมาณการ
ตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ิน 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของมูลคา่งานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12 บริษทัฯ มีมูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บท่ีแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนเงิน 3,271.37 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 
3,202.86 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นมูลค่างานท่ีเสร็จตามขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ท่ีสูงกวา่เงินงวดท่ีเรียกเก็บเงินแลว้ ณ วนัเดียวกนั โดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งติดตามให้มีการออกใบแจง้หน้ีเพ่ือเรียกเก็บเงิน
ใหส้อดคลอ้งกบัขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสญัญาและขอ้ก าหนดของสญัญา และประเมินความสามารถในการรับช าระหน้ี
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 
เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญ และหน้ีสูญ 

ขา้พเจ้าให้ความสนใจในเร่ืองความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับมูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการประเมินโอกาสในการเรียกเก็บเงินจากการพิจารณาความคืบหนา้
ของงานก่อสร้างตามสญัญา การติดตามการตรวจรับงานตามสญัญา ประวติัการรับช าระหน้ีในอดีต และคดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการแสดงมูลค่าของมูลคา่งานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนเงิน 3,271.37 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 3,202.86 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดงันั้น วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ไดร้วมถึงวิธีการตรวจสอบซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อการประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเก่ียวกบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของมูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ
ดงัต่อไปน้ี 

- การท าความเขา้ใจกระบวนการประเมินโอกาสในการเรียกเก็บเงินของบริษทัฯ 
- การทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณมูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
- การตรวจสอบการออกใบแจง้หน้ีเพ่ือเรียกเก็บมูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
- การประเมินความสมเหตุสมผลของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของมูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

โดยการสอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ และการสอบยนัขอ้มูลท่ีไดรั้บกบัเอกสารหรือบนัทึกต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการเรียกเก็บมูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บและคดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็น
เพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ในการด าเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 
หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
และบริษทัฯ 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
 (นายเชิดสกลุ อน้มงคล) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 587,542,961         2,008,803,826         333,740,657          585,092,936         2,003,199,574      320,663,156        

เงินลงทุนชวัคราว 8 414,713,117         621,240,575            122,595,651          414,570,326         621,098,609         122,454,698        

ลูกหนีการคา้ 

บุคคลภายนอก 9 627,289,153         531,256,614            599,127,099          627,289,153         531,256,614         561,924,863        

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 10 และ 40.3 -                       -                           -                         -                        -                        6,758,376            

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 11 1,140,578,148      857,897,795            733,645,518          1,255,557,179      975,853,573         852,646,732        

มูลค่างานทีเสร็จรอเรียกเก็บ 12 3,271,367,610      2,827,146,690         1,661,046,796       3,202,863,120      2,758,642,200      1,579,895,890     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนั

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 40.3 -                       -                           -                         -                        -                        242,200,000        

งานระหว่างก่อสร้าง 13 661,231,920         155,542,381            325,747,572          661,231,920         155,542,381         325,747,572        

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 14 215,672,690         331,515,889            101,355,052          213,782,627         329,625,827         99,458,705          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 125,829,305         154,616,139            137,754,137          125,824,553         154,232,439         131,193,113        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 97,925,759           63,044,348              42,400,001            82,368,250           61,430,365           84,146,074          

        รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,142,150,663      7,551,064,257         4,057,412,483       7,168,580,064      7,590,881,582      4,327,089,179     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                       -                           -                         -                        -                        -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                           -                         404,993,000         404,993,000         1,695,993,000     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 17 5,636,145             97,836                     -                         -                        -                        -                       

เงินลงทุนระยะยาวอืน 161,682                161,682                   -                         161,682                161,682                -                       

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 18 105,107,978         105,754,283            108,824,533          105,107,978         105,754,283         108,824,533        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 160,774,074         156,860,455            175,210,962          161,448,031         157,886,839         172,341,234        

สิทธิการเช่าทีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าทีดิน -                       -                           1,129,056,133       -                        -                        -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 10,266,740           6,781,686                7,859,746              10,441,092           7,054,521             8,226,264            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 20 1,013,832,673      1,029,022,399         1,623,894,763       957,948,537         973,606,067         1,567,497,849     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 178,055,832         154,672,479            21,223,944            154,232,514         131,193,113         -                       

อืน ๆ 20,116,401           20,166,230              30,014,865            20,116,401           20,016,230           29,009,822          

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,493,951,525      1,473,517,050         3,096,084,946       1,814,449,235      1,800,665,735      3,581,892,702     

        รวมสินทรัพย์ 8,636,102,188      9,024,581,307         7,153,497,429       8,983,029,299      9,391,547,317      7,908,981,881     

งบการเงินรวม

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 22 1,906,947,117      1,579,554,111         1,893,317,775       1,906,947,117      1,579,554,111      1,481,415,058     

เจา้หนีการคา้

บุคคลภายนอก 1,223,842,298      1,339,701,195         851,844,368          1,216,555,311      1,332,382,953      844,679,533        

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 40.3 8,898,009             8,776,864                3,964,909              6,930,355             7,007,071             1,676,165            

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 260,951,493         253,325,921            251,062,633          240,902,806         231,277,235         227,580,778        

เงินกูย้ืมระยะสนั

บุคคลภายนอก 40,000,000           14,000,000              34,000,000            40,000,000           14,000,000           34,000,000          

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 40.3 -                       -                           -                         422,355,423         433,855,423         433,855,423        

ส่วนของหุน้กูที้ครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24 446,466,724         -                           499,090,110          446,466,724         -                        499,090,110        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,042,528             1,549,050                1,857,500              2,042,528             1,549,050             1,857,500            

ตน้ทุนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 263,667,766         479,255,754            406,484,611          258,379,568         472,005,193         391,288,029        

หนีสินในบริษทัร่วม -                       -                           352,303,755          -                        -                        -                       

หนีสินจากการคาํประกนัตามคาํพพิากษา 23 558,222,647         517,476,984            -                         558,222,647         517,476,984         352,324,356        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 653,078                761,843                   1,623,284              -                        -                        -                       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,200,316,384      1,823,499,530         1,508,224,947       1,200,316,384      1,823,499,530      1,508,224,947     

หนีสินหมุนเวียนอืน 125,158,754         118,565,351            192,902,674          172,111,785         164,734,760         125,385,502        

            รวมหนีสินหมุนเวียน        รวมหนีสินหมุนเวยีน 6,037,166,798      6,136,466,603         5,996,676,566       6,471,230,648      6,577,342,310      5,901,377,401     

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หุน้กู ้ 24 -                       444,678,324            -                         -                        444,678,324         -                       

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,450,476             2,450,094                3,999,144              3,450,476             2,450,094             3,999,144            

ค่าจองสิทธิการเช่ารับล่วงหนา้ -                       -                           24,640,763            -                        -                        -                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 126,384,067         127,028,087            114,932,550          122,519,641         123,338,322         109,900,956        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                       -                           15,698,702            -                        -                        -                       

            รวมหนีสินไม่หมุนเวียน        รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 129,834,543         574,156,505            159,271,159          125,970,117         570,466,740         113,900,100        

        รวมหนีสิน 6,167,001,341      6,710,623,108         6,155,947,725       6,597,200,765      7,147,809,050      6,015,277,501     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 26

หุน้สามญั 1,906,358,054 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,906,358,054      -                           -                         1,906,358,054      -                        -                       

หุน้สามญั 2,722,700,705 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท -                       2,722,700,705         -                         -                        2,722,700,705      -                       

หุน้สามญั 2,759,254,524 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท -                       -                           2,759,254,524       -                        -                        2,759,254,524     

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,361,817,957 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,361,817,957      -                           -                         1,361,817,957      -                        -                       

หุน้สามญั 1,361,817,913 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท -                       1,361,817,913         -                         -                        1,361,817,913      -                       

หุน้สามญั 1,191,817,913 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท -                       -                           1,191,817,913       -                        -                        1,191,817,913     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 734,849,520         734,849,467            2,055,665,602       734,849,520         734,849,467         2,055,665,602     

ส่วนเกินทุนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ทีหมดอายแุลว้ -                       -                           16,083,680            -                        -                        16,083,680          

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 18,000,000           7,400,000                24,300,000            18,000,000           7,400,000             24,300,000          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 354,433,370         209,890,819            (2,290,286,103)      271,161,057         139,670,887         (1,394,162,815)    

        รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 2,469,100,847      2,313,958,199         997,581,092          2,385,828,534      2,243,738,267      1,893,704,380     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                           (31,388)                  -                        -                        -                       

        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,469,100,847      2,313,958,199         997,549,704          2,385,828,534      2,243,738,267      1,893,704,380     

        รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,636,102,188      9,024,581,307         7,153,497,429       8,983,029,299      9,391,547,317      7,908,981,881     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดค่้าก่อสร้าง 7,756,901,107            7,144,345,660          7,756,901,107          7,146,344,278          

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า -                              58,274,342               -                            -                            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              1,054,024,745          -                            -                            

รายไดอื้น 32 215,069,954               171,267,140             214,556,360             158,528,689             

รวมรายได้ 7,971,971,061            8,427,911,887          7,971,457,467          7,304,872,967          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการก่อสร้าง 7,118,893,294            6,469,048,415          7,122,562,571          6,475,864,778          

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า -                              19,361,100               -                            -                            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 405,731,852               511,698,832             394,646,440             354,749,202             

ค่าใชจ่้ายอนื 33 73,771,482                 177,317,679             76,748,229               186,467,804             

ตน้ทุนทางการเงิน 143,114,787               134,649,171             156,084,726             140,720,296             

รวมค่าใช้จ่าย 7,741,511,415            7,312,075,197          7,750,041,966          7,157,802,080          

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,538,309                   (540,482)                   -                            -                            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 235,997,955               1,115,296,208          221,415,501             147,070,887             

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 36.1 (12,271,808)                (1,882,101)                (10,549,199)              -                            

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 223,726,147               1,113,414,107          210,866,302             147,070,887             

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนื 36.2

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้- สุทธิจากภาษี 2,230,935                   -                            2,038,399                 -                            

รวมรายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธจิากภาษี 2,230,935                   -                            2,038,399                 -                            

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี 2,230,935                   -                            2,038,399                 -                            

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 225,957,082               1,113,414,107          212,904,701             147,070,887             

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 223,726,147               1,113,414,107          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                            

223,726,147               1,113,414,107          

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 223,726,147               1,113,414,107          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                            

225,957,082               1,113,414,107          

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 37.1 0.16                            0.89                          0.15                          0.12                          

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทอีอก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ ทีไม่มีอํานาจ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ควบคุม

หมายเหตุ ทีจะซือหุ้นทหีมดอายุแล้ว ทุนสํารองตามกฎหมาย

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 1,191,817,913             2,055,665,602           16,083,680                             24,300,000                      (2,290,286,103)          997,581,092                    (31,388)               997,549,704                

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

  การเพิมหุน้สามญั 26 170,000,000                32,963,000                 -                                          -                                   -                             202,963,000                    -                       202,963,000                

  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย -                                -                              -                                          -                                   -                             -                                    31,388                 31,388                         

  รวมเงนิทุนทไีด้รับและการจัดสรรส่วนทุน 170,000,000                32,963,000                 -                                          -                                   -                             202,963,000                    31,388                 202,994,388                

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 170,000,000                32,963,000                 -                                          -                                   -                             202,963,000                    31,388                 202,994,388                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                                -                              -                                          -                                   1,113,414,107           1,113,414,107                 -                       1,113,414,107             

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                                -                              -                                          -                                   -                             -                                    -                       -                               

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                              -                                          -                                   1,113,414,107           1,113,414,107                 -                       1,113,414,107             

โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม 29 -                                (1,353,779,135)          (16,083,680)                            (24,300,000)                     1,394,162,815           -                                    -                       -                               

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 -                                -                              -                                          7,400,000                        (7,400,000)                 -                                    -                       -                               

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 1,361,817,913             734,849,467               -                                          7,400,000                        209,890,819              2,313,958,199                 -                       2,313,958,199             

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

  การเพิมหุน้สามญั 26 44                                 53                               -                                          -                                   -                             97                                     -                       97                                

  เงินปันผลจ่าย 30 -                                -                              -                                          -                                   (70,814,531)               (70,814,531)                     -                       (70,814,531)                

  รวมเงนิทุนทไีด้รับและการจัดสรรส่วนทุน 44                                 53                               -                                          -                                   (70,814,531)               (70,814,434)                     -                       (70,814,434)                

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 44                                 53                               -                                          -                                   (70,814,531)               (70,814,434)                     -                       (70,814,434)                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                                -                              -                                          -                                   223,726,147              223,726,147                    -                       223,726,147                

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                                -                              -                                          -                                   2,230,935                  2,230,935                         -                       2,230,935                    

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                              -                                          -                                   225,957,082              225,957,082                    -                       225,957,082                

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 -                                -                              -                                          10,600,000                      (10,600,000)               -                                    -                       -                               

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 1,361,817,957             734,849,520               -                                          18,000,000                      354,433,370              2,469,100,847                 -                       2,469,100,847             

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม

หมายเหตุงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ ทีจะซือหุ้นทีหมดอายุแล้ว ทุนสํารองตามกฎหมาย

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2560 1,191,817,913               2,055,665,602              16,083,680                           24,300,000                        (1,394,162,815)               1,893,704,380               

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

  การเพมิหุ้นสามญั 26 170,000,000                  32,963,000                   -                                        -                                    -                                 202,963,000                  

  รวมเงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน 170,000,000                  32,963,000                   -                                        -                                    -                                 202,963,000                  

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 170,000,000                  32,963,000                   -                                        -                                    -                                 202,963,000                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                                -                                -                                        -                                    147,070,887                   147,070,887                  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                -                                -                                        -                                    -                                 -                                

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                        -                                    147,070,887                   147,070,887                  

โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม 29 -                                (1,353,779,135)             (16,083,680)                          (24,300,000)                       1,394,162,815                -                                

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 -                                -                                -                                        7,400,000                          (7,400,000)                      -                                

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 1,361,817,913               734,849,467                 -                                        7,400,000                          139,670,887                   2,243,738,267               

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

  การเพมิหุ้นสามญั 26 44                                 53                                 -                                        -                                    -                                 97                                 

  เงินปันผลจ่าย 30 -                                -                                -                                        -                                    (70,814,531)                    (70,814,531)                  

  รวมเงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน 44                                 53                                 -                                        -                                    (70,814,531)                    (70,814,434)                  

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 44                                 53                                 -                                        -                                    (70,814,531)                    (70,814,434)                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                                -                                -                                        -                                    210,866,302                   210,866,302                  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                -                                -                                        -                                    2,038,399                       2,038,399                     

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                        -                                    212,904,701                   212,904,701                  

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 -                                -                                -                                        10,600,000                        (10,600,000)                    -                                

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 1,361,817,957               734,849,520                 -                                        18,000,000                        271,161,057                   2,385,828,534               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 235,997,955         1,115,296,208      221,415,501         147,070,887          

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 10,692,466           11,143,573           13,669,213           5,377,380              

คา่เสือมราคา 22,285,107           26,906,443           22,637,534           24,749,770            

คา่ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าทีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าทีดิน -                        51,097,518           -                        -                         

คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 3,973,883             3,242,170             4,067,366             3,335,853              

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินได้ 4,478,274             3,212,263             4,438,526             -                         

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (2,572,481)            -                        (2,572,481)            -                         

(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนชวัคราว (6,175,710)            (2,964,502)            (6,174,885)            (2,963,489)             

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (1,054,024,745)     -                        14,278,000            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                        -                        -                        638,318                 

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,444,867)            17,554                  (4,444,867)            17,554                   

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 126,342                1,043,994             126,342                28,409                   

(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายหนีสิน (23,217,536)          (66,311,766)          (23,217,536)          (38,403,878)           

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศทียงัไม่เกิดขนึจริง 6,921                    85,029                  6,921                    85,029                   

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 7,062,215             14,112,913           6,695,018             13,437,366            

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายค่าจองสิทธิรับล่วงหนา้ -                        4,912,489             -                        -                         

ขาดทุนจากการคาํประกนัหนีสินในการจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 22,333,353           -                        22,333,353           -                         

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,538,309)            540,482                -                        -                         

ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 40,745,663           165,173,229         40,745,663           165,173,229          

รายไดด้อกเบีย (20,966,229)          (17,747,221)          (20,488,439)          (33,531,277)           

คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 127,847,365         123,002,471         140,817,305         128,818,472          

คา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กูต้ดัจ่าย 1,788,400             2,065,014             1,788,400             2,065,014              

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 414,422,812         380,803,116         421,842,934         430,176,637          

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

เงินสดจา่ยเพอืซือหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (142,288,090)        (645,000,000)        (142,288,090)        (645,000,000)         

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พอืคา้ 350,288,090         145,000,000         350,288,090         145,000,000          

ลูกหนีการคา้บุคคลภายนอก (98,496,749)          55,113,333           (98,496,749)          25,093,459            

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        -                        8,510,638              

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน (282,741,703)        (110,332,523)        (282,741,703)        (111,183,587)         

มูลคา่งานทีเสร็จรอเรียกเก็บ (449,520,630)        (1,175,661,390)     (449,520,630)        (1,188,307,806)      

งานระหวา่งก่อสร้าง (505,689,539) 170,205,191         (505,689,539)        170,205,191          

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 115,843,199         (231,803,218)        115,843,200         (231,809,503)         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (35,245,354) (25,523,693)          (21,302,707)          (26,135,866)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 49,829 9,137,592             (100,171)               8,993,592              

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



14

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บาท บาท บาท บาท

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้บุคคลภายนอก (115,858,897) 505,111,104         (115,827,642)        504,957,696          

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั 121,145 4,811,955             (76,716)                 5,391,297              

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 30,843,108 23,412,889           32,843,107           24,846,059            

ตน้ทุนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (215,587,988) 72,771,143           (213,625,625)        80,717,164            

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (623,183,146) 315,274,583         (623,183,146)        315,274,583          

หนีสินหมุนเวียนอืน 6,494,806 13,394,817           6,806,517             29,199,666            

คา่จองสิทธิการเช่ารับล่วงหนา้ -                        (29,553,252)          -                        -                         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (5,237,900)            (2,017,376)            (5,237,900)            -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                        9,244,390             -                        -                         

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (1,555,787,007)     (515,611,339)        (1,530,466,770)     (454,070,780)         

เงินสดจา่ยในภาษเีงินได ้ (138,209,953)        (158,240,276)        (136,373,827)        (154,232,439)         

เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 126,754,587         1,093,339             126,754,587         -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (1,567,242,373)     (672,758,276)        (1,540,086,010)     (608,303,219)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

(เพมิขึน)ลดลงในเงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากประจาํ 4,703,168             4,319,578             4,703,168             4,319,578              

(เพมิขึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินทีตดิภาระคาํประกนั 15,189,726           591,913,871         15,657,530           593,891,782          

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        500,000                -                        500,000                 

เงินสดจา่ยในเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        -                        (128,141,004)         

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลภายนอก -                        370,341,004         -                        370,341,004          

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                        (800,000)               -                        (800,000)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        1,231,163,506      -                        1,276,722,000       

เงินสดจา่ยในหนีสินจากการคาํประกนัในการจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย (22,333,353)          -                        (22,333,353)          -                         

เงินสดจา่ยเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,410,076)          (5,298,235)            (18,410,076)          (5,198,536)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,824,075             56,948                  4,824,075             56,948                   

เงินสดจา่ยเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (7,321,837)            (2,018,200)            (7,316,837)            (2,018,200)             

เงินสดรับจากดอกเบีย 18,600,684           79,919,949           18,123,773           79,289,362            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (4,747,613)            2,270,098,421      (4,751,720)            2,188,962,934       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



15

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บาท บาท บาท บาท

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เพมิขึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 327,393,006         76,236,336           327,393,006         98,139,053            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันบุคคลภายนอก 26,000,000           -                        26,000,000           -                         

เงินสดจา่ยในเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก -                        (20,000,000)          -                        (20,000,000)           

เงินสดจา่ยในเงินกูย้มืระยะสนัจากทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        (11,500,000)          -                         

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                        443,523,200         -                        443,523,200          

เงินสดจา่ยชาํระหุน้กู ้ -                        (500,000,000)        -                        (500,000,000)         

เงินสดจา่ยในหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,751,389)            (1,857,500)            (1,751,389)            (1,857,500)             

เงินสดจา่ยในเจา้หนีคา่สินทรัพย์ (2,434,688)            (336,322)               (2,434,688)            (336,322)                

เงินสดจา่ยในดอกเบีย (127,660,514)        (122,720,661)        (140,158,543)        (120,469,699)         

เงินสดจา่ยเงินปันผล (70,810,470)          -                        (70,810,470)          -                         

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 97                         202,963,000         97                         202,963,000          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 150,736,042         77,808,053           126,738,013         101,961,732          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลยีน (1,421,253,944)     1,675,148,198      (1,418,099,717)     1,682,621,447       

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (6,921)                   (85,029)                 (6,921)                   (85,029)                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (1,421,260,865)     1,675,063,169      (1,418,106,638)     1,682,536,418       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 2,008,803,826      333,740,657         2,003,199,574      320,663,156          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 7 587,542,961         2,008,803,826      585,092,936         2,003,199,574       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 

8 กรกฎาคม 2531 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2545 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขท่ี 0107545000217 และไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหุน้สามญั
ของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกนัอคัคีภยั และงานรับเหมาก่อสร้างโยธา ท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว้
มีดงัน้ี 

- 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 างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบตัิทางบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 

2.3 ในการจดัท างบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
ตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้
ค่าใช้จ่าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน    
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.4 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 
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3. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
3.1 ในการจดัท างบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั 

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ภายหลงัจากไดต้ดัรายการคา้และยอดคงคา้งระหว่างกนัแล้ว 
บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) มีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ประเภทธุรกิจ สดัส่วนการลงทุน ประเทศท่ี 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดทะเบียนจดัตั้ง 
  2561  2560  

บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทัว่ไป 99.99  99.99 ไทย 
บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จ ากดั จดัสรรท่ีดิน รับซ้ือ ขาย จ านอง  และ

แลกเปล่ียนท่ีดิน 
99.99  99.99 ไทย 

กิจการร่วมคา้พีเออาร์ รับเหมาก่อสร้าง 100.00  100.00 ไทย 
 

3.2 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบัของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

3.3 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีท่ีเหมือนกันใช้นโยบายการบัญชี
เช่นเดียวกบับริษทัฯ 

3.4 บริษทัฯ ค านวณเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที่บริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.99 เสมือนหน่ึงถือหุ้น
ร้อยละ 100 

3.5 งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  

3.6 ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯ และทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงิน
รวมแลว้ 
 

4. การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ 
บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบั
ปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือ
ปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบนั 
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5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีป่ระกาศใช้แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงท่ีประกาศใช้แล้วแต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้มี
ดงัน้ี 
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เ ปิ ด เ ผยข ้อม ูล เ กี ่ย วก ับค ว ามช่ว ย เหล ือ จาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น

คร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลังภายใตม้าตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ
เหล่าน้ีส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ
เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 

มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเ ส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง
ขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อรายงานทางการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติัในงวดท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

 
6. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

6.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัท างบการเงิน 
เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัท างบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใชร่้วมกบัเกณฑ์อ่ืน ๆ 

ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางประเภทท่ีมีการใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าอ่ืนไดเ้ปิดเผยเกณฑ์การวดั
มูลค่าท่ีใชใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยการแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียนทนัที ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราปิด 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการช าระเงินหรือจากการแปลงค่าของรายการท่ี

เป็นตวัเงินรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีเกิดรายการ 
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6.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ทางการเงินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน เคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินจะไม่ไดรั้บรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มื หน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม หุ้นกู ้และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่
ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั ออม

ทรัพย ์และประจ าไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระค ้าประกนั และเงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูงซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

6.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนท่ีได้มาเพื่อเป้าหมายหลักในการหาก าไรจากการ
เปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนโดยก าหนดช่วงเวลาสั้นหมายถึง
ช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่เวลาท่ีลงทุน 

เงินลงทุนชัว่คราวท่ีเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดซ่ึงกลุ่ม
บริษทัฯ ถือเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ การซ้ือและขายเงินลงทุนรับรู้ ณ วนัท่ีท ารายการซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัฯ ตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน หลกัทรัพยเ์พื่อคา้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนทั้งท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนของงวดท่ีเกิดข้ึน 
ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายในระหวา่งงวดค านวณตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
เงินลงทุนท่ีแสดงตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามงบการเงินรวมแสดงตามวธีิส่วนไดเ้สียซ่ึงรับรู้
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน
หรือก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้นโดยส่วนทุนหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
จะถูกน าไปหกัจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น 

หากส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้มีจ  านวนเงินเท่ากบัหรือ
สูงกวา่ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ 
ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น) 
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บริษทัฯ จะหยดุรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเกินกวา่ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้
นั้น เม่ือส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
เพิ่มเติมเป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจากการอนุมาน
หรือได้มีการจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผูกพนัแทนบริษทัร่วม และการร่วมคา้ไปแล้ว หากในเวลา
ต่อมา บริษทัร่วม และการร่วมคา้มีก าไร บริษทัฯ จะเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัฯ อีกคร้ัง
หลงัจากท่ีส่วนแบ่งก าไรมีจ านวนเงินเท่ากบัส่วนแบ่งขาดทุนท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามารับรู้ 
เงินลงทุนท่ีแสดงตามวธีิราคาทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธี
ราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

เงินลงทุนทัว่ไปตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนหกั
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

6.6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญประมาณการจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ี 

6.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นท่ีดินและอาคารชุดท่ีกลุ่มบริษัทฯ ถือครองไว้โดยท่ี

ปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย ์แสดงดว้ยราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหักผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณส าหรับ
อาคารชุด 20 ปี 

6.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงัน้ี 
-   อาคาร 20 ปี 
-   เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 – 20 ปี 
-   เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 – 7 ปี 
-   ยานพาหนะ 5 – 7 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีน ามาใช้ผลิตสินทรัพยอ่ื์นน ามารวม

เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยอ่ื์นนั้นโดยจะหยุดรวมเป็นราคาทุนเม่ือสินทรัพย์อ่ืนนั้น
พร้อมใชง้านตามประสงค ์
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ตน้ทุนของการเปล่ียนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ตน้ทุนของการเปล่ียนแทนจะถูกคิด
ค่าเส่ือมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ค านวณจากผลต่างระหวา่งส่ิง
ตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(ถา้มี) กบัมูลค่าตามบญัชีและรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

6.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าแยกต่างหากซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนแสดง

ดว้ยราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถา้มี) ค่าตดั
จ าหน่ายคิดตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
- สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 – 10 ปี 

6.10 ตน้ทุนการกูย้มื 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการกูย้ืมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์

ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยท่ี์ก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ โดยจะหยดุบนัทึกเม่ือการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 

6.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้

บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณานั้นรวมอยูโ่ดย
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่า
จะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินไดท่ี้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อ่ืน ๆ จะ
พิจารณามูลค่าคาดวา่จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมี
ความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบั

รายการหากประมาณการที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภาย
หลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์่ไม่ใช่ค่าความ
นิยมที่เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ี
ก าหนดไว ้(สุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเส่ือมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยน์ั้นในปีก่อน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
6.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

- บริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยที์่โอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ

เกือบทั้งหมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้ับจากสินทรัพยไ์ปให้แก่ผูเ้ช่าจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ซ่ึง
พิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า จ  านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายตอ้งน ามาแยกเป็นค่าใชจ้่าย
ทางการเงินและส่วนท่ีน าไปลดหน้ีสินท่ียงัไม่ไดช้ าระเพื่อท าให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็น
คงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยูแ่ต่ละงวด ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยที์่เช่า แต่หากไม่มีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลที่ผูเ้ช่าจะเป็นเจา้ของสินทรัพยเ์มื่อสัญญาเช่าส้ินสุดอายุจะคิดค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยใ์ห้หมดภายในอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยท่ี์
เช่าแลว้แต่อายุใดจะสั้นกวา่ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในการก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยที์่ไม่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปให้แก่ผูเ้ช่าจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น 
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6.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ี
เกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
- โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

กลุ่มบริษทัฯ และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
เพื ่อจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามระเบียบของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัฯ จ่ายสมทบเป็นรายเดือน สินทรัพยข์องโครงการไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ และบริหารโดยตวัแทนด าเนินโครงการ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้
เงินสมทบโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที ่เกิด
รายการนั้น 

- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานท่ีเป็นโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้พื่อจ่ายให้แก่พนักงานท่ีท างานครบอายุเกษียณซ่ึงก าหนดมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผกูพนัดว้ยเทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
จะรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดท่ีเกิดรายการและต้องไม่ถูกจดัประเภท
รายการใหม่ในก าไรหรือขาดุนในงวดต่อมาโดยรวมเขา้ก าไร(ขาดทุน)สะสมทนัที 

6.14 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะถูกรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก

การอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้
ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณ
การไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือมีความเสมือน
แน่นอนวา่หลงัจากท่ีจ่ายช าระภาระผกูพนัแลว้ กลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืน แต่ไม่เกินจ านวน
ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.15 การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดย

จะจดัสรร ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยจ านวนเงินท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติั ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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6.16 การรับรู้รายได ้
- รายได้ค่าก่อสร้างรับรู้ตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงก าหนดโดยวิศวกรโครงการ 

รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดสู้งกวา่การเรียกช าระตามสัญญาแสดงเป็นมูลค่างานท่ีเสร็จ
แต่ยงัไม่เรียกเก็บ การเรียกช าระตามสัญญาท่ีสูงกว่ารายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดแ้สดง
เป็นเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

- รายไดค้่าก่อสร้างโครงการบา้นเอ้ืออาทรรับรู้ตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จโดยค านวณจาก
อตัราส่วนตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินกบัตน้ทุนประมาณการ
ทั้งหมดของโครงการ 

- รายไดจ้ากการให้เช่ารับรู้ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 
- รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
- รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
- รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

6.17 การรับรู้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย  
- ตน้ทุนการก่อสร้างรับรู้ตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงก าหนดโดยวิศวกรโครงการ ตน้ทุน

การก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสูงกว่าตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงแสดงเป็นตน้ทุนท่ียงัไม่
ถึงก าหนดช าระ ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าตน้ทุนการก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
แสดงเป็นงานระหวา่งก่อสร้าง ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่โครงการจะมีตน้ทุนการ
ก่อสร้างทั้งส้ินสูงกว่ามูลค่ารายไดค้่าก่อสร้างจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของโครงการ
นั้นเป็นตน้ทุนการก่อสร้างทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 
6.18 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษี
เงินไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เกิดจากการรวมธุรกิจหรือเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในก าไร
(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกนั 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัรับรู้ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระแก่หรือสามารถขอคืนไดจ้าก
หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐซ่ึงค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษี
อากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงค านวณจากผล

แตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบั
ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะ
มีก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้ งน้ี มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานให้เท่ากบัจ านวนเงิน
ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

6.19 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็น

ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
ระหว่างงวด 

ไม่มีการค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากไม่มีตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น
หุ้นสามญัปรับลด 

6.20 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใน

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯ ใชร้าคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม
ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่ง
เดียวกนั และบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6.21 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั  
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณการไว ้
การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญั 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในกระบวนการน านโยบายการบญัชีไปถือปฏิบติั
ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินมีดงัน้ี 
- ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญา 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างตาม
สัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจเน้ืองานท่ีไดท้  าแลว้และประมาณการโดยวศิวกรโครงการ  
ขอ้สมมติท่ีส าคญัและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติที่ส าคญัและความไม่แน่นอนของการประมาณการซ่ึงมีความ
เส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้มีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินภายในปีบญัชีถดัไปมีดงัน้ี 
- ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง  

ในการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้ง
พิจารณารายละเอียดของแบบก่อสร้างประกอบกบัแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ
ก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง 
และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

- ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว ้

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้บริษทัฯ ตอ้งตั้งขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ซ่ึงเป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกับอตัราเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน อตัราการเสียชีวิต อตัราการ
หมุนเวียนของพนกังาน อตัราเงินเฟ้อท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้ง
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จ่ายในอนาคต และอตัราคิดลดท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบก าหนดในเวลา
ใกล้เคียงกับก าหนดช าระผลประโยชน์หลังออกจากงานซ่ึงสะท้อนถึงสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอตัราคิดลดและการคาดการณ์อตัราเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียตลอด
การจา้งงานเป็นขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

 
7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินสด 12,215,584  12,465,986  12,165,583  12,415,986 
เช็ครับในมือ 920,436  1,245,236  920,436  1,245,236 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 64,638,194  28,669,404  63,277,904  23,738,031 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 106,722,852  1,359,962,047  105,683,117  1,359,339,168 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจ า 3 เดือน 403,045,895  606,461,153  403,045,896  606,461,153 

รวม 587,542,961  2,008,803,826  585,092,936  2,003,199,574 

 
8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ – ราคาทุน        

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 393,293,202  598,638,111  393,160,172  598,505,081 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8,431,218  4,910,599  8,421,457  4,901,663 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ – มูลค่ายติุธรรม 401,724,420  603,548,710  401,581,629  603,406,744 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจ า 6 – 12 เดือน 12,988,697  17,691,865  12,988,697  17,691,865 

รวม 414,713,117  621,240,575  414,570,326  621,098,609 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดใช้มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิท่ีประกาศจากกองทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 1 
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9. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลภายนอก  
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา้    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและเกินก าหนด 3 เดือน 532,425,199  460,118,953 
เกินก าหนดช าระ 4 – 6 เดือน -  33,660,237 
เกินก าหนดช าระ 7 – 12 เดือน 53,486,084  22,977,331 
เกินก าหนดช าระ 12 เดือนข้ึนไป 158,427,713  129,085,727 

รวม 744,338,996  645,842,248 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (117,049,843)  (114,585,634) 

สุทธิ 627,289,153  531,256,614 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (114,585,634)  (176,551,106)  (114,585,634)  (110,794,097) 
ตั้งเพ่ิม (22,659,612)  (11,485,220)  (22,659,612)  (5,574,790) 
โอนกลบั 20,195,403  -  20,195,403  - 
ตดัหน้ีสูญ -  73,450,692  -  1,783,253 
ยอดคงเหลือปลายปี (117,049,843)  (114,585,634)  (117,049,843)  (114,585,634) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีการคา้ส่วนหน่ึงตามงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 73.45 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 1.78 ตามล าดบั ซ่ึงตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว้
เตม็จ านวนแลว้ถูกตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ  
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10. ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั  
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา้        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและเกินก าหนด 3 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 4 – 6 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 7 – 12 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 12 เดือน ข้ึนไป -  -  1,085,162,839  1,085,162,839 

รวม -  -  1,085,162,839  1,085,162,839 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,085,162,839)  (1,085,162,839) 

สุทธิ -  -  -  - 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว 
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (1,085,162,839)  (1,086,915,101) 
ตั้งเพ่ิม -  -  -  - 
โอนกลบั -  -  -  1,752,262 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  (1,085,162,839)  (1,085,162,839) 
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11. ลูกหนีเ้งินประกนัผลงาน  
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 1,164,813,709  884,019,756  1,284,665,987  1,003,872,034 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (24,235,561)  (26,121,961)  (29,108,808)  (28,018,461) 

สุทธิ 1,140,578,148  857,897,795  1,255,557,179  975,853,573 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (26,121,961)  (40,041,715)  (28,018,461)  (40,041,715) 
ตั้งเพ่ิม -  -  (2,976,747)  (1,896,500) 
โอนกลบั   13,919,754  -  13,919,754 
ตดัหน้ีสูญ 1,886,400  -  1,886,400  - 
ยอดคงเหลือปลายปี (24,235,561)  (26,121,961)  (29,108,808)  (28,018,461) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหน้ีเงิน
ประกนัผลงานส่วนหน่ึง จ านวนเงิน 1.95 ลา้นบาท ซ่ึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้จ  านวนเงิน 1.89 ลา้น
บาท ถูกตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ 
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12. มูลค่างานทีเ่สร็จรอเรียกเกบ็  
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่าสัญญา 67,465,847,730  61,777,322,890  62,214,968,493  56,526,443,653 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้        
- รับรู้แลว้จนถึงตน้ปี 47,532,597,105  39,769,344,702  42,281,717,868  34,516,466,846 
- รับรู้ระหวา่งปี 7,756,901,107  7,144,345,660  7,756,901,107  7,146,344,278 

รวมรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้ 55,289,498,212  46,913,690,362  50,038,618,975  41,662,811,124 
เงินงวดท่ีเรียกเก็บแลว้ (51,947,103,068)  (44,020,815,848)  (46,764,728,321)  (38,838,441,100) 
มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 3,342,395,144  2,892,874,514  3,273,890,654  2,824,370,024 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (71,027,534)  (65,727,824)  (71,027,534)  (65,727,824) 

สุทธิ 3,271,367,610  2,827,146,690  3,202,863,120  2,758,642,200 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (65,727,824)  (56,166,328)  (65,727,824)  (56,166,328) 
ตั้งเพ่ิม (5,299,710)  (9,561,496)  (5,299,710)  (9,561,496) 
โอนกลบั -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี (71,027,534)  (65,727,824)  (71,027,534)  (65,727,824) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ ได้
โอนสิทธิในการรับเงินค่าก่อสร้างประมาณ จ านวนเงิน 7,241.51 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 3,046.43 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ใหก้บัสถาบนัการเงินเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21 
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13. งานระหว่างก่อสร้าง  

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง        

- ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างท่ีเรียกเก็บแลว้ 55,067,946,791  46,518,511,833  48,739,877,074  40,195,551,565 
- ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเก็บ 263,667,766  479,255,754  258,379,568  472,005,193 

รวมตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง 55,331,614,557  46,997,767,587  48,998,256,642  40,667,556,758 
ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้        

- รับรู้แลว้จนถึงตน้ปี (47,528,301,349)  (40,349,988,797)  (41,191,274,157)  (34,012,961,605) 
- รับรู้ระหวา่งปี (7,118,893,294)  (6,469,048,415)  (7,122,562,571)  (6,475,864,778) 

รวมตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้ (54,647,194,643)  (46,819,037,212)  (48,313,836,728)  (40,488,826,383) 
งานระหวา่งก่อสร้าง 684,419,914  178,730,375  684,419,914  178,730,375 
ค่าเผือ่มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างลดลง (23,187,994)  (23,187,994)  (23,187,994)  (23,187,994) 

สุทธิ 661,231,920  155,542,381  661,231,920  155,542,381 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อมูลค่างานระหว่างก่อสร้างลดลงมี
รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (23,187,994)  (23,187,994)  (23,187,994)  (23,187,994) 
ตั้งเพ่ิม -  -  -  - 
โอนกลบั -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี (23,187,994)  (23,187,994)  (23,187,994)  (23,187,994) 
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14. เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับโครงการ  

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโครงการ 215,673,690  331,516,889  213,783,627  329,626,827 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,000)  (1,000)  (1,000)  (1,000) 

สุทธิ 215,672,690  331,515,889  213,782,627  329,625,827 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (1,000)  (26,126,031)  (1,000)  (26,126,031) 
ตั้งเพ่ิม -  -  -  - 
โอนกลบั -  -  -  - 
ตดัหน้ีสูญ -  26,125,031  -  26,125,031 
ยอดคงเหลือปลายปี (1,000)  (1,000)  (1,000)  (1,000) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโครงการส่วนหน่ึงตามงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 27.77 ลา้นบาท ซ่ึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้จ านวนเงิน 
26.13 ลา้นบาท ถูกตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ  
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15. 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 31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทั เทคเนอร์ จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 41.25 41.25 50.00 50.00 -  -  30,000,000  30,000,000 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของเงินลงทุน          (30,000,000)  (30,000,000) 
สุทธิ           -  - 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมขา้งตน้วดัมูลค่าในงบการเงินรวมดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินในบริษทัร่วมทั้งจ  านวนถูกโอนออกเป็นหน้ีสินจากการค ้าประกนัตามค าพิพากษา ตามหมายเหตุ 23 
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16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ประกอบดว้ย 
     งบการเงินฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ประเภทธุรกิจ ประเทศ ทุนท่ีช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน วธีิราคาทุน 
  ท่ีจดทะเบียน ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  จดัตั้ง 31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
 31 ธนัวาคม 

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

รวม       404,993,000  404,993,000 
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17. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
17.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    งบการเงินรวม 
    วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี สดัส่วน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  จดทะเบียนจดัตั้ง การลงทุน 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

   ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท 
 กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย 51.00 -  -  5,636,145  97,836 

รวม    -  -  5,636,145  97,836 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ขา้งตน้วดัมูลค่าในงบการเงินรวมดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

17.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญัแสดงไดด้งัน้ี 

 กิจการร่วมคา้ พีซีเอส 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,483,294  212,337,337 
สินทรัพยห์มุนเวียน 

(ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)   
 

2,416,303,817 
  

1,118,926,259 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 48,247,157   532,500 
หน้ีสินหมุนเวียน   (2,481,863,728)  (1,331,604,261) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,119,275)  - 
สินทรัพยสุ์ทธิ 11,051,265  191,835 
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18. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารชุด  รวม 
 บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560      
ราคาทุน 57,316,205  64,663,000  121,979,205 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (9,896,672)  (9,896,672) 
 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -  (3,258,000)  (3,258,000) 
มูลค่าตามบญัชี 57,316,205  51,508,328  108,824,533 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 57,316,205  51,508,328  108,824,533 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -  (3,070,250)  (3,070,250) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 57,316,205  48,438,078  105,754,283 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 57,316,205  64,663,000  121,979,205 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (12,966,922)  (12,966,922) 
 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -  (3,258,000)  (3,258,000) 
มูลค่าตามบญัชี 57,316,205  48,438,078  105,754,283 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 57,316,205  48,438,078  105,754,283 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -  (3,218,786)  (3,218,786) 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  2,572,481  2,572,481 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 57,316,205  47,791,773  105,107,978 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561      
ราคาทุน 57,316,205  64,663,000  121,979,205 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (16,185,708)  (16,185,708) 
 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -  (685,519)  (685,519) 
มูลค่าตามบญัชี 57,316,205  47,791,773  105,107,978 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ ได้
จดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 97.86 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 98.51 
ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 187.96 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการ
วดัมูลค่ายุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามวธีิราคาตลาดตามรายงานลงวนัท่ี 
21 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 3 
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19. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์    
ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม 
  ท่ีดิน 

 
 อาคาร  

 
 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้ านกังาน 
 ยานพาหนะ  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561            
ราคาทุน  105,444,718  84,516,879  291,836,906  46,475,953  22,682,727  550,957,183 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (59,626,710)  (276,185,293)  (39,652,882)  (18,631,843)  (394,096,728) 
มูลค่าตามบญัชี  105,444,718  24,890,169  15,651,613  6,823,071  4,050,884  156,860,455 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561             
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  105,444,718  24,890,169  15,651,613  6,823,071  4,050,884  156,860,455 
ซ้ือสินทรัพย ์  -  -  10,169,952  9,258,977  4,056,561  23,485,490 
จ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (182,680)  (156,384)  (40,144)  (379,208) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (5)  (126,337)  -  (126,342) 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  -  (3,609,823)  (8,131,429)  (5,246,776)  (2,078,293)  (19,066,321) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  105,444,718  21,280,346  17,507,451  10,552,551  5,989,008  160,774,074 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            
ราคาทุน  105,444,718  84,516,879  298,808,318  50,771,686  24,580,958  564,122,559 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (63,236,533)  (281,300,867)  (40,219,135)  (18,591,950)  (403,348,485) 
มูลค่าตามบญัชี  105,444,718  21,280,346  17,507,451  10,552,551  5,989,008  160,774,074 
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  งบการเงินรวม 
  ท่ีดิน 

 
 อาคาร  

 
 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้ านกังาน 
 ยานพาหนะ  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560            
ราคาทุน  105,444,718  84,516,879  292,249,676  70,533,215  22,682,727  575,427,215 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (55,029,875)  (266,640,471)  (62,112,223)  (16,433,684)  (400,216,253) 
มูลค่าตามบญัชี  105,444,718  29,487,004  25,609,205  8,420,992  6,249,043  175,210,962 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560             
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  105,444,718  29,487,004  25,609,205  8,420,992  6,249,043  175,210,962 
สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย  -  -  (24,377)  (799,176)  -  (823,553) 
ซ้ือสินทรัพย ์  -  -  2,397,020  5,030,715  -  7,427,735 
จ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (69,807)  (4,695)  -  (74,502) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (922,853)  (121,141)  -  (1,043,994) 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  -  (4,596,835)  (11,337,575)  (5,703,624)  (2,198,159)  (23,836,193) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  105,444,718  24,890,169  15,651,613  6,823,071  4,050,884  156,860,455 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560            
ราคาทุน  105,444,718  84,516,879  291,836,906  46,475,953  22,682,727  550,957,183 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (59,626,710)  (276,185,293)  (39,652,882)  (18,631,843)  (394,096,728) 
มูลค่าตามบญัชี  105,444,718  24,890,169  15,651,613  6,823,071  4,050,884  156,860,455 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ท่ีดิน 

 
 อาคาร  

 
 เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้ านกังาน 
 ยานพาหนะ  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561            
ราคาทุน  105,444,718  84,516,880  289,495,793  50,579,202  22,682,726  552,719,319 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (59,626,710)  (273,975,289)  (42,598,639)  (18,631,842)  (394,832,480) 
มูลค่าตามบญัชี  105,444,718  24,890,170  15,520,504  7,980,563  4,050,884  157,886,839 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561             
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  105,444,718  24,890,170  15,520,504  7,980,563  4,050,884  157,886,839 
ซ้ือสินทรัพย ์  -  -  10,169,952  9,258,977  4,056,561  23,485,490 
จ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (182,680)  (156,384)  (40,144)  (379,208) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (5)  (126,337)  -  (126,342) 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  -  (3,609,823)  (8,131,429)  (5,599,203)  (2,078,293)  (19,418,748) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  105,444,718  21,280,347  17,376,342  11,357,616  5,989,008  161,448,031 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            
ราคาทุน  105,444,718  84,516,880  296,467,205  54,874,935  24,580,957  565,884,695 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (63,236,533)  (279,090,863)  (43,517,319)  (18,591,949)  (404,436,664) 
มูลค่าตามบญัชี  105,444,718  21,280,347  17,376,342  11,357,616  5,989,008  161,448,031 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ท่ีดิน 

 
 อาคาร  

 
 เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้ านกังาน 
 ยานพาหนะ  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560            
ราคาทุน  105,444,718  84,516,880  287,617,085  51,812,776  22,682,726  552,074,185 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (55,029,875)  (263,404,920)  (44,864,473)  (16,433,683)  (379,732,951) 
มูลค่าตามบญัชี  105,444,718  29,487,005  24,212,165  6,948,303  6,249,043  172,341,234 
รายการระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560             
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  105,444,718  29,487,005  24,212,165  6,948,303  6,249,043  172,341,234 
ซ้ือสินทรัพย ์  -  -  2,324,724  5,003,312  -  7,328,036 
จ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (69,807)  (4,695)  -  (74,502) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  -  -  (159)  (28,250)  -  (28,409) 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีเขา้ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  -  (4,596,835)  (10,946,419)  (3,938,107)  (2,198,159)  (21,679,520) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  105,444,718  24,890,170  15,520,504  7,980,563  4,050,884  157,886,839 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560            
ราคาทุน  105,444,718  84,516,880  289,495,793  50,579,202  22,682,726  552,719,319 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (59,626,710)  (273,975,289)  (42,598,639)  (18,631,842)  (394,832,480) 
มูลค่าตามบญัชี  105,444,718  24,890,170  15,520,504  7,980,563  4,050,884  157,886,839 

 
 
 



 

 

44 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดจ านองท่ีดินและอาคารส่วนหน่ึงตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 126.73 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 130.33 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 22 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 5.38 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 
2.53 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีมูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรท่ีคิดค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ ตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 333.05 
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 314.50 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
20. เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ิดภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัทั้งจ  านวนเป็น
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้  าน าไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับ
จากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21 

 
21. สินเช่ือและภาระค า้ประกนั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพื่อ
สนบัสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูไ้ดก้  าหนดเง่ือนไขให้
บริษทัฯ น าเงินค่างานของโครงการนั้น ๆ ผ่านเขา้บญัชีของบริษทัฯ ท่ีเปิดไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ตามหมายเหตุ 12, 18, 19, 20 และ 22 

 
22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1,547,161,376  1,345,737,171 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีต 17,639,496  - 
ตัว๋อาวลั 342,146,245  233,816,940 

รวม 1,906,947,117  1,579,554,111 
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22.1 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัว๋

สัญญาใช้เงินมีอายุ 30 – 90 วนั เท่ากนัทั้งสองปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 – 6.62 ต่อปี เท่ากนัทั้ง
สองปี  

22.2 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีต 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีตเป็น

เจา้หน้ีทรัสต์รีซีตเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ภายในประเทศ มีอายุ 90 วนั โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมร้อยละ 
6.25 – 8.37 ต่อปี ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาทรัสตรี์ซีต บริษทัฯ ไดร้ับสินคา้ที่สั ่งเขา้มาโดยการใช้
สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินส าหรับค่าสินคา้
ดงักล่าว 

22.3 ตัว๋อาวลั 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตัว๋อาวลัมีอายุ 90 – 180 วนั เท่ากนัทั้งสองปี  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ตามหมายเหตุ 21 

 
23. หนีสิ้นจากการค า้ประกนัตามค าพพิากษา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 หน้ีสินจากการค ้าประกนัตามค าพิพากษาทั้งจ  านวนเป็น
หน้ีสินจากการค ้าประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัโครงการใหก้บับริษทั เทคเนอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ร่วม กบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ในโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) และ
โครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) เป็นวงเงินรวม จ านวนเงิน 412.20 ลา้นบาท ซ่ึง
ถูกผูว้่าจา้งบอกเลิกสัญญา เรียกคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหน้า ริบหลกัประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 
และเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นจ านวนเงินรวม 388.86 ล้านบาท ก่อนหักกลบลบหน้ีค่าท่ีดินค้างรับ เงิน
ประกนัผลงานคา้งรับ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั จ านวนเงินรวม 104.90 ลา้นบาท 
โดยผูว้า่จา้งได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโครงการบา้นเอ้ืออาทร
จากบริษทัร่วมและศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตาม
คดีหมายเลขด าท่ี 1432/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1591/2560 และคดีท่ีบริษทัร่วมฟ้องแยง้ ตามคดี
หมายเลขด าท่ี 843/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 ให้บริษทัร่วม กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
ช าระ เ งินค่ าความเสียหายจากการผิดสัญญาร่วมด า เนินการโครงการบ้านเ อ้ืออาทรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน)  จ  านวนเงิน 272.06 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อ
ปี ของเงินตน้ จ านวนเงิน 203.79 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 จนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก์  
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- เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตาม
คดีหมายเลขด าท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1597/2560 ให้บริษทัร่วม กบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง ช าระเงินแก่โจทก ์เป็นค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาร่วมด าเนินการโครงการบา้นเอ้ือ
อาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) จ านวนเงิน 2.53 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ของ
เงินตน้ จ านวนเงิน 2.21 ล้านบาท และคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหน้า จ  านวนเงิน 92.70 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินตน้ จ านวนเงิน 66.74 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 27 มกราคม 
2554 จนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์

อยา่งไรก็ตาม บริษทัร่วมไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา ตามคดีหมายเลขด าท่ี 1432/2555 และ
คดีหมายเลขแดงท่ี 1591/2560 และตามคดีหมายเลขด าท่ี 843/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 
เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 และยื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา ตามคดีหมายเลขด าท่ี 315/2554 และคดี
หมายเลขแดงท่ี 1597/2560 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ปัจจุบนั คดียงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 
 

24. หุ้นกู้ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตน้  ค่าธรรมเนียมรอการตดับญัชี  สุทธิ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน            
ก าหนดช าระไม่เกิน 1 ปี 447,100,000  -  (633,276)  -  446,466,724  - 

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 447,100,000  -  (633,276)  -  446,466,724  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            
ก าหนดช าระเกิน 1 ปี            
แต่ไม่เกิน 5 ปี -  447,100,000  -  (2,421,676)  -  444,678,324 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  447,100,000  -  (2,421,676)  -  444,678,324 
รวม 447,100,000  447,100,000  (633,276)  (2,421,676)  446,466,724  444,678,324 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 หุน้กูมี้รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี 444,678,324  499,090,110 
ออกหุน้กู ้ -  447,100,000 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย -  (3,576,800) 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูต้ดัจ่าย 1,788,400  2,065,014 
ไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบก าหนด -  (500,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 446,466,724  444,678,324 

 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 ไดมี้มติ
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 เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุหุ้นกู ้1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ได้ออกหุ้นกู้ จ  านวน 69,000 
หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท จ านวนเงิน 69.00 ลา้นบาท  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ อายหุุน้กู ้1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 8 มิถุนายน 2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
6.50 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่
เกิน 4:1 ณ วนัส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชีของงบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 หุ้นกู้มีมูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 446.91 ล้านบาท และ
จ านวนเงิน 447.65 ล้านบาทตามล าดับ ทั้ งน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ใช้มูลค่าท่ีประกาศจาก
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 2 
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25. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังานมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี  127,028,087  114,932,550  123,338,322  109,900,956 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี        

ตน้ทุนบริการในอดีต (7,352,806)  -  (7,352,806)  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,320,782  11,307,195  11,055,054  10,759,177 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,094,239  2,805,718  2,992,770  2,678,189 
รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 7,062,215  14,112,913  6,695,018  13,437,366 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน        
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่        
ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้        
เกิดจากการเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (138,381) 

 
- 

 
(218,843) 

 
- 

เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,833,245  -  2,839,999  - 
เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (4,925,799)  -  (4,659,555)  - 
รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (2,230,935)  -  (2,038,399)  - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (5,475,300)  (2,017,376)  (5,475,300)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี  126,384,067  127,028,087  122,519,641  123,338,322 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.75 ต่อปี ร้อยละ 2.75 ต่อปี ร้อยละ 2.75 ต่อปี ร้อยละ 2.75 ต่อปี 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี ร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี ร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี ร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแต่ละขอ้สมมติหลกัใน
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยสมมติให้ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ีซ่ึงแสดงผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจ
เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลต่อภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน
สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

อตัราคิดลด         
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.50 (6,361,341)  (9,465,603)  (6,206,050)  (9,310,814) 
ลดลงร้อยละ 0.50 6,871,011  2,553,045  6,706,587  2,389,320 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย        
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.00 14,280,599  11,824,264  13,940,044  11,401,458 
ลดลงร้อยละ 1.00 (12,430,608)  (17,014,647)  (12,122,753)  (16,637,711) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 การครบก าหนดของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์
มีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัเท่ากบั ตามงบการเงินรวม จ านวน 10.73 ปี และตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จ านวน 10.75 ปี ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 การคาดการณ์กระแสเงินสดของการจ่ายช าระผลประโยชน์สรุปได้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2561 
 บาท  บาท 

ภายใน 1 ปี 4,676,576  4,676,576 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 20,609,932  20,609,932 
เกิน 5 ปี 85,645,232  80,899,301 

รวม 110,931,740  106,185,809 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์สรุปได้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2561 
 บาท  บาท 

ภายใน 1 ปี 4,676,576  4,676,576 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,519,248  15,519,248 
เกิน 5 ปี 152,432,125  147,529,251 

รวม 172,627,949  167,725,075 
 

ปัจจุบนั ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการบญัญติักฎหมายคุม้ครองแรงงานใหม่ท่ีก าหนดให้บริษทัฯ 
ตอ้งจ่ายเงินชดเชยเม่ือเลิกจา้งให้แก่พนกังานท่ีมีอายุงานครบ 20 ปีข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
จ านวน 400 วนั โดยกลุ่มบริษทัฯ จะแกไ้ขโครงการเม่ือกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ซ่ึงจะส่งผลให้
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึน ตามงบการเงินรวม จ านวนเงิน 
31.87 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 30.69 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
26. ทุนเรือนหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทุนเรือนหุน้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

มูลค่า 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ท่ีตราไว ้ จ านวนหุน้  มูลค่า  จ านวนหุน้  มูลค่า 
 บาทต่อหุน้ หุน้  บาท  หุน้  บาท 
ทุนจดทะเบียน         
หุน้สามญัตน้ปี 1.00 2,722,700,705  2,722,700,705  2,759,254,524  2,759,254,524 
ลดหุน้สามญั 1.00 (816,342,651)  (816,342,651)  (36,553,819)  (36,553,819) 
หุน้สามญัปลายปี 1.00 1,906,358,054  1,906,358,054  2,722,700,705  2,722,700,705 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว         
หุน้สามญัตน้ปี 1.00 1,361,817,913  1,361,817,913  1,191,817,913  1,191,817,913 
ออกหุน้สามญั 1.00 44  44  170,000,000  170,000,000 
หุน้สามญัปลายปี 1.00 1,361,817,957  1,361,817,957  1,361,817,913  1,361,817,913 
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ไดมี้มติอนุมติั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 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) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวนเงิน 1,906,358,054.00 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,906,358,054 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่าย 
จ านวน 816,342,651 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

 
27. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือ
หุน้สามญัเพิ่มทุน 

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PLE-W3) ซ่ึงสามารถใช้สิทธิได้ 2 คร้ัง คือ 
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 ในแต่ละคร้ังสามารถใชสิ้ทธิทั้งหมดหรือบางส่วนได้
โดยเสนอขาย จ านวน 544,540,141 หน่วย ขายได ้จ  านวน 51,368,814 หน่วย คงเหลือท่ีไม่ไดข้าย จ านวน 
493,171,327 หน่วย  

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2561 ใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้นถูกใช้สิทธิ จ านวน 44 หน่วย ดงันั้น 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกแลว้คงเหลือจึงหมดอายไุป 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีหมดอายมีุรายละเอียดดงัน้ี 
วนัที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิ
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุน้สามญั) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออกแลว้คงเหลือ 

(หน่วย) 

จ านวนหุน้คงเหลือ 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 

(หุน้) 

วนัครบก าหนด
อายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ 

16 ธนัวาคม 2559 2.20 1:1 51,368,770 51,368,770 15 ธนัวาคม 2561 
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28. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติ
ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับปี 
2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม จ านวนเงิน 10.60 ลา้นบาท ตามหมายเหตุ 45 บริษทัฯ ไดรั้บรู้
การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายน้ีแลว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
29. การโอนส่วนเกนิทุนชดเชยขาดทุนสะสม 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้
โอนส่วนเกินทุนจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีหมดอายุแลว้ จ  านวนเงิน 16.08 ลา้นบาท ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย จ านวนเงิน 24.30 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จ านวนเงิน 1,353.78 ลา้นบาท เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 

 
30. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ จ านวน 1.36 ล้านหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 ในอัตรา 
หุน้ละ 0.052 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 70.81 ลา้นบาท 
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31. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัฯ ในการจดัการส่วนทุน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
กลุ่มบริษทัฯ ก ากบัดูแลส่วนทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนซ่ึงค านวณโดยการหารหน้ีสินตาม

งบแสดงฐานะการเงินดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

หน้ีสิน (บาท)  6,167,001,341  6,710,623,108  6,597,200,765  7,147,809,050 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (บาท) 2,469,100,847  2,313,958,199  2,385,828,534  2,243,738,267 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)  2.50  2.90  2.77  3.19 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขการกู้ยืมของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีส าคญั กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1  

กลุ่มบริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินขา้งตน้ไดต้ลอดรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 
32. รายได้อ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดด้อกเบ้ีย 20,966,229  17,747,221  20,488,439  33,531,277 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสิน 23,217,536  66,311,766  23,217,536  38,403,878 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 63,015,878  24,850,827  63,015,878  24,850,827 
อ่ืน ๆ 107,870,311  62,357,326  107,834,507  61,742,707 

รวม 215,069,954  171,267,140  214,556,360  158,528,689 
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33. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รายการ
ขาดทุนจากการค ้าประกนัหน้ีสินในการจ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ยทั้งจ  านวนเป็นค่าภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินส าหรับปี 2553 – 2560 ของบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั ท่ีเพิ่งไดรั้บแจง้การประเมินภาษีจาก
หน่วยงานราชการซ่ึงบริษทัฯ ตกลงท่ีจะรับผิดชอบต่อค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีจะเกิดข้ึนภายในช่วง 
10 ปียอ้นหลัง นับจากวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 จ านวนเงิน 61.33 ล้านบาท โดยบริษทัฯ ได้ส ารองเงิน 
จ านวนเงิน 39.00 ลา้นบาท และวางหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 5.00 ลา้น
บาท เป็นหลกัประกนัไวก้บับริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของ
บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระเงินเพิ่มเติม จ านวนเงิน 
22.33 ลา้นบาท และไดรั้บคืนหลกัประกนัดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  185,319  -  185,319 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 10,692,466  11,143,573  13,669,213  5,377,380 
ขาดทุนจากการค ้ าประกันหน้ีสินใน
การจ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 

 
22,333,353 

  
- 

  
22,333,353 

  
- 

ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 40,745,663  165,971,233  40,745,663  165,971,233 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 

 
- 

  
- 

  
- 

  
14,278,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -  -  -  638,318 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

 
- 

  
17,554 

  
- 

  
17,554 

รวม 73,771,482  177,317,679  76,748,229  186,467,804 
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34. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 
กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบกองทุน บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ของ
เงินเดือนพนกังาน กลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินสมทบเข้ากองทุน
ส ารองเล้ียงชีพพนักงานเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 12.46 ล้านบาท และจ านวนเงิน 10.65 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 
35. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
การเปล่ียนแปลงในงานระหวา่งก่อสร้าง (505,689,539)  170,205,191  (505,689,539)  170,205,191 
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (215,587,988)  72,771,143  (213,625,625)  80,717,164 
ค่าอุปกรณ์ติดตั้งและวสัดุส้ินเปลือง 4,079,784,907  3,229,689,852  4,079,784,907  3,229,689,852 
ค่าจา้งเหมาและค่าแรงงาน 2,736,943,885  2,097,644,306  2,743,613,162  2,104,460,670 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 714,745,679  661,561,204  714,378,482  641,376,144 
ค่าเส่ือมราคา 22,285,107  26,906,443  22,637,534  24,749,770 
ค่าตดัจ าหน่าย 3,973,883  3,242,170  4,067,366  3,335,853 
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดิน 

และอาคารบนสิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

- 
  

51,097,518 
  

- 
  

- 
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน -  39,000,000  -  - 
ขาดทุนจากการค ้าประกนัหน้ีสิน 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 
 

22,333,353 
  

- 
  

22,333,353 
  

- 
ค่าความเสียหายจากการค ้าประกนั 

ตามค าพิพากษา 
 

40,745,663 
  

165,971,233 
  

40,745,663 
  

165,971,233 
ค่าเช่าและค่าบริการ 135,165,149  142,725,898  135,165,149  134,536,369 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 10,692,466  11,143,573  13,669,213  5,377,380 
อ่ืน ๆ 553,004,063  505,467,495  536,877,575  456,662,158 

รวม 7,598,396,628  7,177,426,026  7,593,957,240  7,017,081,784 
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36.  (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 
36.1 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (12,271,808)  (1,882,101)  (10,549,199)  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องผลแตกต่างชัว่คราว -  -  -  - 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้
     ท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 

 
(12,271,808) 

  
(1,882,101) 

  
(10,549,199) 

 
- 

  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ความสัมพนัธ์ระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)
รายได้ภาษีเงินได้กบัก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีในรูปแบบการกระทบยอดระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)
รายได้ภาษีเงินได้กบัผลคูณของก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีกบัอตัราภาษีที่ใช้ ร้อยละ 20 แสดง
ได้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 235,997,955  1,115,296,208  221,415,501  147,070,887 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ร้อยละ 20 (47,199,591)  (223,059,242)  (44,283,100)  (29,414,177) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 1,218,455  -  1,218,455  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัได ้ (3,336,967)  (34,133,827)  (4,525,901)  (34,056,442) 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม 775,111  449,096  775,111  449,096 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (10,215,459)  (2,885,226)  (10,737,369)  (2,815,137) 
ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  4,616,590  -  112,031,230 
ขาดทุนทางภาษีงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (516,962)  -  -  (46,194,570) 
ขาดทุนทางภาษีงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

47,003,605 
  

253,130,508 
  

47,003,605 
  

- 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ 

ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (12,271,808) 
 

(1,882,101) 
 

(10,549,199) 
 

- 
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36.2 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 จ านวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จ านวนเงิน  จ านวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จ านวนเงิน 
 ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่            
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั            

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่            
ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 2,230,935  -  2,230,935  -  -  - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 จ านวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จ านวนเงิน  จ านวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จ านวนเงิน 
 ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่            
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั            

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่            
ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 2,038,399  -  2,038,399  -  -  - 

 

36.3 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 264,481,950  293,311,213  260,792,185  289,621,448 

 

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ีไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีไม่
มีวนัส้ินสุดประโยชน์ทางภาษีภายใตก้ฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ 
ยงัมีความไม่แน่นอนท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้
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36.4 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
ปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษี 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ปี 2563 -  1,125,683,450  -  - 
ปี 2564  -  36,017,740  -  36,017,740 
ปี 2565 -  230,972,850  -  230,972,850 

รวม -  1,392,674,040  -  266,990,590 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ 
ยงัมีความไม่แน่นอนท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

 
37. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

37.1 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐานโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหว่างปี 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (บาท) 223,726,147  1,113,414,107  210,866,302  147,070,887 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัระหว่างปี (หุ้น) 1,361,817,915  1,253,763,118  1,361,817,915  1,253,763,118 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.16  0.89  0.15  0.12 

 

37.2 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไม่ไดแ้สดงก าไร(ขาดทุน)ต่อ

หุ้นปรับลด เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ
บริษทัฯ หมดอาย ุและวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ
บริษทัฯ มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัฯ  
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38. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
38.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ได้ก าหนดส่วนงานท่ีรายงานจากโครงสร้างระบบการบริหารจดัการและ
ขอ้มูลทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการซ่ึงเป็นส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ มีการใชก้ าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงานในการสอบทาน
ผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอดงัน้ี 
- ส่วนงานธุรกิจติดตั้งระบบและก่อสร้างซ่ึงมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 
- ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์
- ส่วนงานธุรกิจให้เช่าซ่ึงมีรายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

38.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 
รายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานก าหนดราคาตามเกณฑ์ราคาปกติธุรกิจกบับุคคลภายนอก

และไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ 
รายได ้และก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือท่ีสามารถ

ปันส่วนให้กบัส่วนงานท่ีรายงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผลซ่ึงมีการวดัมูลค่าเช่นเดียวกบัรายได ้และ
ก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ส่วนงานท่ีรายงาน  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

 ให้เช่า       

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ            

บุคคลภายนอก 7,756,901,107  -  -  7,756,901,107  -  7,756,901,107 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  - 

รวม 7,756,901,107  -  -  7,756,901,107  -  7,756,901,107 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 638,007,813  -  -  638,007,813  -  638,007,813 
รายไดด้อกเบ้ีย           20,966,229 
รายไดอ่ื้น           194,103,725 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (405,731,851) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (73,771,483) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย           (127,847,365) 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน           (15,267,422) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

ในการร่วมคา้ 
 

          
5,538,309 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้           235,997,955 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (12,271,808) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี           223,726,147 

            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26,258,990  -  -  -  -  26,258,990 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ส่วนงานท่ีรายงาน  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ 

และก่อสร้าง 
 พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

 ให้เช่า       

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ            

บุคคลภายนอก 7,144,345,660  -  58,274,342  7,202,620,002  -  7,202,620,002 
ระหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  - 

รวม 7,144,345,660  -  58,274,342  7,202,620,002  -  7,202,620,002 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 675,297,245  -  38,913,242  714,210,487  -  714,210,487 
รายไดด้อกเบ้ีย           17,747,221 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           1,054,024,745 
รายไดอ่ื้น           153,519,919 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (511,698,832) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (177,317,679) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย           (123,002,471) 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน           (11,646,700) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

ในการร่วมคา้ 
 

          
(540,482) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้           1,115,296,208 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (1,882,101) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี           1,113,414,107 

            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 28,085,623  -  60,074,459  88,160,082  (6,913,951)  81,246,131 

 
38.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ แสดงไดด้งัน้ี 

 สัดส่วนต่อรายไดร้วม  งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท 

หน่วยงานราชการแห่งหน่ึง 24.35  10.21  1,888,670,571  735,221,801 
รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง 9.19  12.80  712,684,121  922,215,823 
เอกชนแห่งหน่ึง 2.39  18.85  185,284,204  1,357,405,845 

รวม 35.93  41.86  2,786,638,896  3,014,843,469 
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39. เคร่ืองมือทางการเงิน 
39.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มีสถานะเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
และความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม
เพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

39.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคต

ของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินซ่ึงเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี   ต่อปี 
 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 106,722,851 403,045,896 77,774,214 587,542,961 0.05 – 2.25 
เงินลงทุนชัว่คราว        

เงินฝากสถาบนัการเงินประจ า 6 – 12 เดือน - 12,988,697 - 12,988,697 0.25 – 1.85 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 256,910,272 756,922,401 - 1,013,832,673 1.00 – 1.75 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,547,161,376 - - 1,547,161,376 MLR, MOR-0.50 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีต - 17,639,496 - 17,639,496 6.25 – 8.37 
ตัว๋อาวลั - - 342,146,245 342,146,245 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - 40,000,000 - 40,000,000 5.50 
หุน้กู ้ - 447,100,000 - 447,100,000 6.25 – 6.50 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 5,493,004 - 5,493,004 0.62 – 4.27 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี   ต่อปี 
 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,360,681,026 606,461,153 41,661,647 2,008,803,826 0.05 – 2.25 
เงินลงทุนชัว่คราว       

เงินฝากสถาบนัการเงินประจ า 6 – 12 เดือน - 17,691,865 - 17,691,865 0.25 – 1.80 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 256,873,820 772,148,579 - 1,029,022,399 1.00 – 1.80 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,345,737,171 - - 1,345,737,171 MLR, MLR-0.50 
ตัว๋อาวลั - - 233,816,940 233,816,940 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - 14,000,000 - 14,000,000 5.50 
หุน้กู ้ - 447,100,000 - 447,100,000 7.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 3,999,144 - 3,999,144 0.62 – 0.77 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี   ต่อปี 
 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          105,683,117 403,045,896 76,393,923 585,122,936 0.05 – 2.25 
เงินลงทุนชัว่คราว        

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจ า 6 – 12 เดือน - 12,988,697 - 12,988,697 0.25 – 1.85 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 256,910,272 701,038,265 - 957,948,537 1.00 – 1.75 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,547,161,376 - - 1,547,161,376 MLR, MOR-0.50 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีต - 17,639,496 - 17,639,496 6.25 – 8.37 
ตัว๋อาวลั - - 342,146,245 342,146,245 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 422,355,423 - 422,355,423 3.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - 40,000,000 - 40,000,000 5.50 
หุน้กู ้ - 447,100,000 - 447,100,000 6.25 – 6.50 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 5,493,004 - 5,493,004 0.62 – 4.27 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี   ต่อปี 
 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          1,359,339,168 606,461,153 37,399,253 2,003,199,574 0.05 – 2.25 
เงินลงทุนชัว่คราว      

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจ า 6 – 12 เดือน - 17,691,865 - 17,691,865 0.25 – 1.80 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 256,873,820 716,732,247 - 973,606,067 1.00 – 1.80 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,345,737,171 - - 1,345,737,171 MLR, MLR-0.50 
ตัว๋อาวลั - - 233,816,940 233,816,940 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 433,855,423 - 433,855,423 3.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - 14,000,000 - 14,000,000 5.50 
หุน้กู ้ - 447,100,000 - 447,100,000 7.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 3,999,144 - 3,999,144 0.62 – 0.77 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินใดเพื่อ
บริหารความเส่ียงดงักล่าว 

39.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดใน

อนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบังาน
ก่อสร้างตามสัญญาโดยไดรั้บหรือจ่ายเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงดงัน้ี 

สกุลเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

USD  0.01 ลา้น 0.01 ลา้น 0.01 ลา้น 0.01 ลา้น 
QR  0.10 ลา้น 0.10 ลา้น 0.10 ลา้น 0.10 ลา้น 

 

39.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ  
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเป็นความเส่ียงท่ีคู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินฝ่ายหน่ึงจะ

ท าใหเ้กิดผลขาดทุนทางการเงินต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยการท่ีไม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนั 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการกระจุกตวัของการให้สินเช่ือและ
การไม่ไดรั้บช าระหน้ีจากเงินฝากสถาบนัการเงินและลูกหน้ี  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงด้านการให้
สินเช่ือตามกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินดงัน้ี 

- ส าหรับเงินฝากสถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัฯ มีการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
สถาบนัการเงินและการใหสิ้นเช่ือกบักลุ่มบริษทัฯ 

- ส าหรับลูกหน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการพิจารณาคุณภาพสินเช่ือของลูกหน้ีจากฐานะการเงิน
และประสบการณ์การช าระหน้ีในอดีต และการก าหนดให้ลูกคา้ตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ตามสัญญา
ร่วมกบัการกระจายฐานลูกคา้ภาครัฐและเอกชนใหอ้ยูใ่นสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

39.5 มูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้มื

มีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราในตลาด ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อยา่งมีสาระส าคญั 

39.6 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน

งบแสดงฐานะการเงินแสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนชัว่คราว 401,724,420  401,724,420  -  -  401,724,420 
สินทรัพย์ที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 105,107,978  -  -  187,964,600  187,964,600 
หนีสิ้นที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

หุ้นกู ้          
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 447,100,000  -  446,913,143  -  446,913,143 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนชัว่คราว 603,548,710  603,548,710  -  -  603,548,710 
สินทรัพย์ที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 105,754,283  -  -  187,964,600  187,964,600 
หนีสิ้นที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

หุ้นกู ้          
ก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 447,100,000  -  447,649,378  -  447,649,378 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนชัว่คราว 401,581,629  401,581,629  -  -  401,581,629 
สินทรัพย์ที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 105,107,978  -  -  187,964,600  187,964,600 
หนีสิ้นที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

หุ้นกู ้          
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 447,100,000  -  446,913,143  -  446,913,143 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนชัว่คราว 603,406,744  603,406,744  -  -  603,406,744 
สินทรัพย์ที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 105,754,283  -  -  187,964,600  187,964,600 
หนีสิ้นที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

หุ้นกู ้          
ก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 447,100,000  -  447,649,378  -  447,649,378 
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40. รายการธุรกจิกบับุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 
กลุ่มบริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการ
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
40.1 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  

 

40.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 นโยบายการก าหนดราคา 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 – 8.50 ต่อปี -  -  -  16,258,590 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม -  -  6,669,277  6,816,364 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี -  -  12,969,939  13,015,663 
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า         
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี -  21,699  -  21,699 
รายไดอ่ื้น อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 14,034,735  -  14,034,735  - 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั         
ตน้ทุนการก่อสร้าง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 12,381,390  14,031,483  12,381,390  14,031,483 
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงจากบุคคลภายนอก 25,061,964  694,930  25,061,964  694,930 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 1,672,097  1,654,203  1,672,097  1,654,203 
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40.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  1,805,162,839  1,805,162,839 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,805,162,839)  (1,805,162,839) 

สุทธิ -  -  -  - 

ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงาน        
บริษทัยอ่ย -  -  119,852,278  119,852,278 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (4,873,247)  (1,896,500) 

สุทธิ -  -  114,979,031  117,955,778 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         
บริษทัยอ่ย        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  242,200,000 
ให้กูย้มืเพ่ิม -  -  -  128,141,004 
รับช าระคืน -  -  -  (370,341,004) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

บริษทัร่วม        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  19,006,606  19,006,606 
ให้กูย้มืเพ่ิม -  -  -  - 
รับช าระคืน -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  19,006,606  19,006,606 

การร่วมคา้        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  500,000  -  500,000 
ให้กูย้มืเพ่ิม -  -  -  - 
รับช าระคืน -  (500,000)  -  (500,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

รวม -  -  19,006,606  19,006,606 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (19,006,606)  (19,006,606) 

สุทธิ -  -  -  - 
ลูกหนีอ่ื้น         
บริษทัยอ่ย -  -  627,000  627,000 
บริษทัร่วม 539,203  539,203  539,203  539,203 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 274,155  217,078  274,155  217,078 
การร่วมคา้ 13,604,936  -  13,604,936  - 

รวม 14,418,294  756,281  15,045,294  1,383,281 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (699,203)  (699,203)  (699,203)  (699,203) 

สุทธิ 13,719,091  57,078  14,346,091  684,078 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงนิทดรองจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  4,766,871  766,871 
บริษทัร่วม -  -  24,473,895  21,581,699 
การร่วมคา้ -  -  10,000,000  - 

รวม -  -  39,240,766  22,348,570 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (24,473,895)  (21,581,699) 

สุทธิ -  -  14,766,871  766,871 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  664,860  862,721 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,265,495  6,144,350  6,265,495  6,144,350 
ผูร่้วมคา้ 2,632,514  2,632,514  -  - 

รวม 8,898,009  8,776,864  6,930,355  7,007,071 

เจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  47,219  -  47,219 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  433,855,423  433,855,423 
กูย้มืเพ่ิม -  -  -  - 
จ่ายช าระคืน -  -  (11,500,000)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  422,355,423  433,855,423 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  48,512,546  48,040,636 
เงนิรับล่วงหน้า        
การร่วมคา้ 486,560,759  486,560,759  486,560,759  486,560,759 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน
เป็นการกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี เท่ากนั
ทั้งสองปี 

40.4 การค ้าประกนัระหวา่งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนัของสถาบนัการเงิน 

จ านวนเงิน 1,088.98 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี เพื่อค ้าประกนังานโครงการของกิจการร่วมคา้ 
พีซีเอส ตามสัดส่วนการร่วมคา้ของบริษทัฯ  
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40.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น  30,892,400  24,524,400 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     

- โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  1,068,920  1,074,180 
- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้  859,892  822,968 

รวม  32,821,212  26,421,548 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ หมายถึงบุคคลท่ี
ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
41. ข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสด 

41.1 รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ        

- มูลค่าสินทรัพย ์ 1,830,165  2,129,500  1,830,165  2,129,500 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 128,111  149,065  128,111  149,065 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสิน 
ตามสัญญาเช่าการเงิน 3,245,249 

 
- 

 
3,245,249 

 
- 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ        
- มูลค่าสินทรัพย ์ 137,100  145,910  137,100  145,910 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 9,597  10,214  9,597  10,214 

เงินปันผลคา้งจ่าย 4,061  -  4,061  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 237,400  -  237,400  - 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ 

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้
ท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 2,230,935 

 

- 

 

2,038,399 

 

- 
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41.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้ปี  จากกระแสเงินสด    ปลายปี 
   จากการจดัหาเงิน     
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,579,554,111  327,393,006  -  1,906,947,117 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 14,000,000  26,000,000  -  40,000,000 
หุน้กู ้        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  -  446,466,724  446,466,724 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 444,678,324  -  (444,678,324)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,549,050  (1,751,389)  2,244,867  2,042,528 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 2,450,094  -  1,000,382  3,450,476 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,434,688  (2,434,688)  2,104,973  2,104,973 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,062,294  (127,660,514)  127,847,365  4,249,145 
 เงินปันผลคา้งจ่าย 158,639  (70,810,470)  70,814,531  162,700 

รวม 2,048,887,200  150,735,945  205,800,518  2,405,423,663 
 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้ปี  จากกระแสเงินสด    ปลายปี 
   จากการจดัหาเงิน     
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,893,317,775  76,236,336  (390,000,000)  1,579,554,111 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 34,000,000  (20,000,000)  -  14,000,000 
หุน้กู ้        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 499,090,110  (500,000,000)  909,890  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  443,523,200  1,155,124  444,678,324 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,857,500  (1,857,500)  1,549,050  1,549,050 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 3,999,144  -  (1,549,050)  2,450,094 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 336,322  (336,322)  2,434,688  2,434,688 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,138,422  (122,720,661)  122,644,533  4,062,294 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (357,937)  -  357,937  - 

รวม 2,436,381,336  (125,154,947)  (262,497,828)  2,048,728,561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้ปี  จากกระแสเงินสด    ปลายปี 
   จากการจดัหาเงิน     
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,579,554,111  327,393,006  -  1,906,947,117 
เงินกูย้มืระยะสั้น        
บุคคลภายนอก 14,000,000  26,000,000  -  40,000,000 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 433,855,423  (11,500,000)  -  422,355,423 

หุน้กู ้        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  -  446,466,724  446,466,724 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 444,678,324  -  (444,678,324)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,549,050  (1,751,389)  2,244,867  2,042,528 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 2,450,094  -  1,000,382  3,450,476 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,434,688  (2,434,688)  2,104,973  2,104,973 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 52,102,930  (140,158,543)  140,817,305  52,761,692 
เงินปันผลคา้งจ่าย 158,639  (70,810,470)  70,814,531  162,700 

รวม 2,530,783,259  126,737,916  218,770,458  2,876,291,633 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ตน้ปี  จากกระแสเงินสด    ปลายปี 
   จากการจดัหาเงิน     
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,481,415,058  98,139,053  -  1,579,554,111 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 34,000,000  (20,000,000)  -  14,000,000 
หุน้กู ้        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 499,090,110  (500,000,000)  909,890  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  443,523,200  1,155,124  444,678,324 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,857,500  (1,857,500)  1,549,050  1,549,050 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 3,999,144  -  (1,549,050)  2,450,094 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 336,322  (336,322)  2,434,688  2,434,688 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 44,112,094  (120,469,699)  128,818,472  52,460,867 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (357,937)  -  357,937  - 

รวม 2,064,452,291  (101,001,268)  133,676,111  2,097,127,134 
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42. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
42.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

สถาบนัการเงินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 7,124.19  (1,981.89)  5,142.80  9,382.24  (6,195.33)  3,186.91 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน            
เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 

 
14,449.38 

  
(6,824.97) 

  
7,624.41 

  
4,012.59 

  
(1,895.47) 

  
2,117.12 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 7,124.69  (1,981.89)  5,142.80  8,130.61  (5,556.54)  2,574.07 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน            
เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 

 
13,197.75 

  
(6,196.37) 

  
7,001.38 

  
4,012.59 

  
(1,895.47) 

  
2,117.12 

 

42.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมา
ช่วงรายใหญ่ จ านวนเงิน 1,903.81 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 1,433.92 ลา้นบาท ตามล าดบั 

42.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาให้บริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ได้
ส่งมอบหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติังานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สัญญาใหบ้ริการยงัไม่ไดส่้งมอบ 12,176.35  14,863.63 
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42.4 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มเติม พร้อมเบ้ียปรับ 
และเงินเพิ่มค านวณถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 จ านวนเงิน 100.56 ลา้นบาท ปัจจุบนั บริษทัยอ่ย
อยูร่ะหวา่งการยืน่อุทธรณ์การประเมินน้ี 

 

43. คดีความทีส่ าคัญ 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพง่สามญั คดีหมายเลขด าท่ี 829/2561 

เพื่อขอให้การรับโอนหุ้นในบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ  ากดั ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2549 และ
วนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ตกเป็นโมฆะ และให้คืนทรัพยแ์ก่โจทก์ ทุนทรัพย ์จ  านวนเงิน 244.94 ลา้นบาท 
โดยศาลนดัสืบโจทก์วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 และนดัสืบจ าเลยวนัท่ี 20 – 21 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ท่ีดีในคดีความน้ีและคาดวา่จะไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ จึงไม่ได้
ส ารองเผือ่ความเสียหายจากคดีความน้ีในรายงานทางการเงินแต่อยา่งใด 

 

44. การจัดประเภทรายการใหม่ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการบางรายการในงบการเงินของงวดก่อนท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ

ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลต่อก าไร(ขาดทุน)
ส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
 บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 52,191,428 (9,791,427) 42,400,001 
เจา้หน้ีการคา้    
บุคคลภายนอก 860,842,010 (8,997,642) 851,844,368 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 193,696,459 (793,785) 192,902,674 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 74,510,688 (11,466,340) 63,044,348 
เจา้หน้ีการคา้    
บุคคลภายนอก 1,350,434,797 (10,733,602) 1,339,701,195 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 119,298,089 (732,738) 118,565,351 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 517,626,817 (5,927,985) 511,698,832 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 171,389,694 5,927,985 177,317,679 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
 บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 93,627,525 (9,481,451) 84,146,074 
เจา้หน้ีการคา้    
บุคคลภายนอก 853,299,521 (8,619,988) 844,679,533 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,700,229 (24,064) 1,676,165 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 126,222,901 (837,399) 125,385,502 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 72,940,148 (11,509,783) 61,430,365 
เจา้หน้ีการคา้    
บุคคลภายนอก 1,343,116,556 (10,733,603) 1,332,382,953 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,067,462 (60,391) 7,007,071 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 165,450,549 (715,789) 164,734,760 
 
45. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติท่ี
ส าคญัอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ดงัน้ี  

- พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 
10.60 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 ในอตัรา 0.0775 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวนเงิน 
1,906,358,054 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,906,358,054 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวนเงิน 1,361,817,957 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 
1,361,817,957 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) โดยลดทุนในส่วนท่ีเตรียมไวส้ าหรับ
รองรับการใชสิ้ทธิไปแลว้  

 
46. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นยิเนียร่ิง 
จ  ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 

   
_________________________________ 
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