
 

 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนยัสาํคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 (นายเชิดสกลุ อน้มงคล) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 
 
บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 194,171                    587,543                    191,000                    585,093                    
เงินลงทุนชัว่คราว 7 615,466                    414,713                    615,323                    414,570                    
ลูกหน้ีการคา้
บุคคลภายนอก 8 615,460                    627,289                    615,460                    627,289                    
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 และ 28.3 65,561                      -                           65,561                      -                           

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 10 985,497                    1,140,578                 1,100,476                 1,255,557                 
มูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 11 3,220,395                 3,271,368                 3,151,890                 3,202,863                 
เงินให้กูย้มืระยะส้ัน
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.3 -                           -                           -                           -                           

ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 14,601                      12,046                      14,601                      12,046                      
ตน้ทุนการทาํให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 954,641                    652,468                    954,641                    652,468                    
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 116,208                    -                           -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 12 291,258                    215,673                    289,368                    213,783                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 28,052                      125,829                    28,051                      125,825                    
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 161,847                    97,926                      164,335                    82,368                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,263,157                 7,145,433                 7,190,706                 7,171,862                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                           -                           -                           -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                           -                           404,993                    404,993                    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 10,026                      5,636                        -                           -                           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 162                           162                           162                           162                           
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 16 104,311                    105,108                    104,311                    105,108                    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 157,285                    160,774                    157,872                    161,448                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 10,265                      10,267                      10,416                      10,441                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 18 1,065,561                 1,013,832                 1,009,559                 957,949                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 303,885                    178,056                    280,057                    154,232                    
อ่ืน ๆ 14,026                      20,116                      14,026                      20,116                      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,665,521                 1,493,951                 1,981,396                 1,814,449                 
รวมสินทรัพย์ 8,928,678                 8,639,384                 9,172,102                 8,986,311                 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 20 2,058,274                 1,906,947                 2,058,274                 1,906,947                 
เจา้หน้ีการคา้
บุคคลภายนอก 1,147,431                 1,223,842                 1,140,037                 1,216,555                 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.3 11,166                      8,898                        8,533                        6,930                        

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 240,432                    260,951                    220,384                    240,903                    
เงินกูย้มืระยะส้ัน
บุคคลภายนอก 21 40,000                      40,000                      40,000                      40,000                      
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.3 -                           -                           324,295                    422,355                    

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
หุ้นกู้ 23 446,908                    446,467                    446,908                    446,467                    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,965                        2,043                        1,965                        2,043                        

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 211,767                    266,950                    207,673                    261,662                    
หน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพพิากษา 22 568,270                    558,223                    568,270                    558,223                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 915                           653                           -                           -                           
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,459,709                 1,200,316                 1,459,709                 1,200,316                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 72,642                      125,159                    119,723                    172,112                    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,259,479                 6,040,449                 6,595,771                 6,474,513                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,001                        3,450                        3,001                        3,450                        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 130,638                    126,384                    126,686                    122,520                    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 133,639                    129,834                    129,687                    125,970                    
รวมหน้ีสิน 6,393,118                 6,170,283                 6,725,458                 6,600,483                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,906,358,054 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,906,358                 1,906,358                 1,906,358                 1,906,358                 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,361,818                 1,361,818                 1,361,818                 1,361,818                 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 734,849                    734,849                    734,849                    734,849                    
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18,000                      18,000                      18,000                      18,000                      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 420,893                    354,434                    331,977                    271,161                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,535,560                 2,469,101                 2,446,644                 2,385,828                 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,535,560                 2,469,101                 2,446,644                 2,385,828                 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,928,678                 8,639,384                 9,172,102                 8,986,311                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 1,320,380                 1,258,560                 1,320,380                 1,258,560                 
รายไดอ่ื้น 25 101,476                    51,331                      101,713                    51,214                      
รวมรายได้ 1,421,856                 1,309,891                 1,422,093                 1,309,774                 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการก่อสร้าง 1,190,251                 1,119,171                 1,191,771                 1,120,605                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 110,308                    86,167                      107,757                    83,775                      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 26 10,064                      11,067                      10,064                      11,370                      
ตน้ทุนทางการเงิน 39,734                      33,048                      42,613                      36,257                      
รวมค่าใช้จ่าย 1,350,357                 1,249,453                 1,352,205                 1,252,007                 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 4,390                        (85)                           -                           -                           
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 75,889                      60,353                      69,888                      57,767                      
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ (9,430)                      (452)                         (9,072)                      -                           
กําไรสําหรับงวด 66,459                      59,901                      60,816                      57,767                      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 66,459                      59,901                      60,816                      57,767                      

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 66,459                      59,901                      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           

66,459                      59,901                      

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 66,459                      59,901                      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           

66,459                      59,901                      

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05                          0.04                          0.04                          0.04                          

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนได้เสีย รวม
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า รวม ที่ไม่มีอํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนสํารอง ของบริษัทใหญ่

หมายเหตุ ตามกฎหมาย
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,361,818                 734,849                    18,000                      354,434                    2,469,101                 -                           2,469,101                 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           66,459                      66,459                      -                           66,459                      
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                           -                           66,459                      66,459                      -                           66,459                      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 1,361,818                 734,849                    18,000                      420,893                    2,535,560                 -                           2,535,560                 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,361,818                 734,849                    7,400                        209,891                    2,313,958                 -                           2,313,958                 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           59,901                      59,901                      -                           59,901                      
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                           -                           59,901                      59,901                      -                           59,901                      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 1,361,818                 734,849                    7,400                        269,792                    2,373,859                 -                           2,373,859                 

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า รวม
และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง
หมายเหตุ ตามกฎหมาย

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,361,818                 734,849                    18,000                      271,161                    2,385,828                 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           60,816                      60,816                      
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                           -                           60,816                      60,816                      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 1,361,818                 734,849                    18,000                      331,977                    2,446,644                 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,361,818                 734,849                    7,400                        139,671                    2,243,738                 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           57,767                      57,767                      
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                           -                           57,767                      57,767                      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 1,361,818                 734,849                    7,400                        197,438                    2,301,505                 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 75,889                      60,353                      69,888                      57,767                      
รายการปรับปรุงเพือ่ปรับกระทบ
เป็นเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 5,449                        5,266                        5,536                        5,352                        
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 820                           888                           843                           911                           
(โอนกลบั)หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (18,839)                    975                           (18,839)                    1,279                        
(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (936)                         (1,876)                      (936)                         (1,874)                      
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 17                             40                             17                             40                             
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (254)                         (635)                         (254)                         (635)                         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           26                             -                           26                             
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน (33,731)                    (30,135)                    (33,731)                    (30,135)                    
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4,390)                      85                             -                           -                           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 4,254                        3,604                        4,166                        3,511                        
กาํไรจากคาํพพิากษา (9,976)                      -                           (9,976)                      -                           
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 10,047                      10,047                      10,047                      10,047                      
รายไดด้อกเบ้ีย (3,382)                      (3,552)                      (3,265)                      (3,436)                      
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 34,702                      29,340                      37,581                      32,550                      
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 441                           442                           441                           442                           
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (200,000)                  -                           (200,000)                  -                           
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 402,000                    100,000                    402,000                    100,000                    
ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก 7,553                        (153,212)                  7,553                        (153,212)                  
ลูกหน้ีการคา้บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (65,561)                    -                           (65,561)                    -                           
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 167,801                    (42,305)                    167,801                    (42,305)                    
มูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 62,077                      447,078                    62,077                      447,077                    
ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซ่ึงสัญญา (2,555)                      -                           (2,555)                      -                           
ตน้ทุนการทาํให้เสร็จส้ินตามสัญญา (302,173)                  (373,221)                  (302,173)                  (373,221)                  
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (98,208)                    -                           -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ (75,585)                    18,400                      (75,585)                    18,400                      
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (68,358)                    (14,894)                    (68,401)                    (13,686)                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,090                        (129)                         6,090                        (279)                         

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้บุคคลภายนอก (76,411)                    (131,446)                  (76,518)                    (131,446)                  
เจา้หน้ีการคา้บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,268                        (4,808)                      1,603                        (5,731)                      
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 13,212                      (9,316)                      13,212                      (9,316)                      
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (55,183)                    (329,288)                  (53,989)                    (328,027)                  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 265,102                    (156,825)                  265,102                    (156,825)                  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (63,710)                    (77,456)                    (63,442)                    (76,038)                    

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน (21,530)                    (652,554)                  78,732                      (648,764)                  
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้ (37,220)                    (32,210)                    (37,123)                    (32,126)                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (58,750)                    (684,764)                  41,609                      (680,890)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิม่ข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ (401,817)                  (1,233)                      (401,817)                  (1,233)                      
(เพิม่ข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั (51,729)                    (62,833)                    (51,610)                    (62,715)                    
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (377)                         (190)                         (377)                         (190)                         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 254                           675                           254                           675                           
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (338)                         (706)                         (338)                         (706)                         
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 5,679                        3,129                        5,559                        3,011                        
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (448,328)                  (61,158)                    (448,329)                  (61,158)                    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 151,327                    94,680                      151,327                    94,680                      
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           (98,060)                    -                           
เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (527)                         (435)                         (527)                         (435)                         
เงินสดจ่ายในเจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ (2,058)                      (2,279)                      (2,058)                      (2,279)                      
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ีย (35,019)                    (29,470)                    (38,038)                    (30,955)                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 113,723                    62,496                      12,644                      61,011                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน (393,355)                  (683,426)                  (394,076)                  (681,037)                  

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (17)                           (40)                           (17)                           (40)                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (393,372)                  (683,466)                  (394,093)                  (681,077)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 587,543                    2,008,804                 585,093                    2,003,200                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 194,171                    1,325,338                 191,000                    1,322,123                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของสาํนกังานแห่งใหญ่
ของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 
บริษทัฯ มีการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกัในการประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกนัอคัคีภยั และรับเหมาก่อสร้างโยธา 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่มคุณเสวก ศรีสุชาต 

 
2. เกณฑ์การจัดทาํรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

2.1 รายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล เพ่ือเผยแพร่งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 รายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น รายงานทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชร้ายงานทางการเงินระหว่างกาลควรอ่าน
รายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

2.3 ในการจดัทาํรายงานทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงตามปกติจาํเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการมากกว่าที่ตอ้งใช้
ในการจดัทาํรายงานทางการเงินประจาํปี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกระบวนการนาํนโยบายการบญัชี
ไปถือปฏิบติัและใชก้ารประมาณการท่ีมีความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่อจาํนวนเงินของรายการท่ีรับรู้ในรายงานทางการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงิน
ท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.4 รายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตามหมายเหตุ 4 

2.5 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัที่บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 
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3. เกณฑ์การจัดทาํรายงานทางการเงินระหว่างกาลรวม 
รายงานทางการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ 

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 
4. การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงที่มีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่อรายงานทางการเงิน ยกเวน้การปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
ท่ีใหใ้ชแ้ทนมาตรฐานฉบบัอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้– รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ บริษทัฯ ตอ้ง
มีการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัดงัน้ี 
4.1 รายได ้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯ ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินโดยการโอน

สินคา้หรือบริการท่ีสัญญาว่าจะให้ (นัน่คือ สินทรัพย)์ แก่ลูกคา้ซ่ึงสินทรัพยถู์กโอนเม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุม
สินทรัพยน์ั้น และวดัมูลค่าตามจาํนวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการตามส่วนท่ีไดปั้นใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้น 
- รายไดค้่าก่อสร้าง 

บริษทัฯ มีการเรียกเก็บค่างานก่อสร้างจากลูกคา้สาํหรับงานก่อสร้างท่ีสัญญาว่าจะให้แก่ลูกคา้
ท่ีบริษทัฯ มีสิทธิในการไดรั้บส่ิงตอบแทนจากลูกคา้ในจาํนวนเงินซ่ึงสอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่าท่ีใหก้บัลูกคา้
จากผลการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ ที่เสร็จส้ิน ณ  ขณะนั้นโดยถือเป็นภาระที่ตอ้งปฏิบตัิซ่ึงเสร็จส้ิน
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

บริษทัฯ มีการวดัระดบัความกา้วหนา้ของภาระที่ตอ้งปฏิบตัิดว้ยวิธีผลลพัธ์ซ่ึงกาํหนดโดย
วิศวกรโครงการของบริษทัฯ ราคาของรายการได้รวมส่ิงตอบแทนผนัแปรจากค่าปรับซ่ึงบริษทัฯ 
ไดป้ระมาณการจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรโดยใชว้ธีิจาํนวนเงินท่ีมีความเป็นไดสู้งสุด 

รายไดค้่าก่อสร้างรับรู้ตามระดบัความกา้วหนา้ของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
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4.2 ตน้ทุนส่วนเพ่ิมในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถไดรั้บคืนตน้ทุนดงักล่าว

รับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทุนการก่อสร้างตามระดบัความกา้วหนา้ของภาระที่ตอ้งปฏิบติั
ตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

4.3 ตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จส้ินตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพื่อนาํไปใชใ้นการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั

ใหส้ําเร็จในอนาคตซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถไดร้ับคืนตน้ทุนดงักล่าวรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่าย
เป็นตน้ทุนการก่อสร้างตามระดบัความกา้วหนา้ของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
บริษทัฯ ไดเ้ลือกปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

ดว้ยวิธีการปรับปรุงโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสม (หรือองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น ตามความเหมาะสม) ณ วนัตน้งวดของรายงานทางการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีการปรับปรุงยอดยกมาตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 
ของกาํไรสะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากผลกระทบสะสมยอ้นหลงัดงักล่าวไม่มีสาระสาํคญั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่อรายงานทางการเงิน
ของงวดปัจจุบนัจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาที่ทาํกบัลูกคา้ 
เม่ือเทียบกบัการใชม้าตรฐานฉบบัอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัใชก่้อนการเปล่ียนแปลง 

 
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศใช้แล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศใชแ้ลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั
ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชมี้ดงัน้ี 
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องก ันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อรายงานทางการเงินจากการนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ขา้งตน้มาถือปฏิบติัในงวดท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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6. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
6.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดก้าํหนดส่วนงานท่ีรายงานจากโครงสร้างระบบการบริหารจดัการและขอ้มูลทางการเงินภายใน
ของกลุ่มบริษทัฯ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการซ่ึงเป็นส่วนงานดาํเนินงานท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
มีการใชก้าํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงานในการสอบทานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอดงัน้ี 
- ส่วนงานติดตั้งระบบและก่อสร้างซ่ึงมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 
- ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

6.2 ขอ้มูลเก่ียวกบักาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 
รายการระหว่างส่วนงานที่รายงานกาํหนดราคาตามเกณฑ์ราคาปกติธุรกิจกบับุคคลภายนอก

และไดต้ดัออกจากรายงานทางการเงินรวมระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ 
รายได ้และกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือท่ีสามารถปันส่วน

ให้กบัส่วนงานที่รายงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผลซ่ึงมีการวดัมูลค่าเช่นเดียวกบัรายได  ้และกาํไรหรือขาดทุน
ในรายงานทางการเงินรวมระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัฯ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 ส่วนงานท่ีรายงาน รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ พฒันา    
 และก่อสร้าง อสงัหาริมทรัพย ์    
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้      

ลูกคา้ภายนอก 1,320,380 - -  1,320,380 
ระหวา่งส่วนงาน - - -  - 

รวม 1,320,380 - -  1,320,380 
การจาํแนกรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้      

ตามประเภทของลูกคา้      
หน่วยงานราชการ 646,297 - -  646,297 
รัฐวิสาหกิจ 290,137 - -  290,137 
เอกชน 383,946 - -  383,946 

รวม 1,320,380 - -  1,320,380 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 130,129 - -  130,129 
รายไดด้อกเบ้ีย     3,382 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน     33,731 
รายไดอ่ื้น     64,363 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (110,308) 
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง     (10,047) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (17) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย     (34,702) 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน     (5,032) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้     4,390 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     75,889 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้     (9,430) 
กาํไรสาํหรับงวด     66,459 
      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,269 - -  6,269 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 ส่วนงานท่ีรายงาน รายการตดับญัชี  รวม 
 ติดตั้งระบบ พฒันา    
 และก่อสร้าง อสงัหาริมทรัพย ์    
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้      

ลูกคา้ภายนอก 1,258,560 - -  1,258,560 
ระหวา่งส่วนงาน - - -  - 

รวม 1,258,560 - -  1,258,560 
การจาํแนกรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้      

ตามประเภทของลูกคา้      
หน่วยงานราชการ 301,095 - -  301,095 
รัฐวิสาหกิจ 470,337 - -  470,337 
เอกชน 487,128 - -  487,128 

รวม 1,258,560 - -  1,258,560 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 139,389 - -  139,389 
รายไดด้อกเบ้ีย     3,552 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน     30,135 
รายไดอ่ื้น     17,644 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (86,167) 
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง     (10,047) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (1,020) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย     (29,340) 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน     (3,708) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (85) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     60,353 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้     (452) 
กาํไรสาํหรับงวด     59,901 
      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,154 - -  6,154 
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7. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ      

ประเภท 6 – 12 เดือน 414,806 12,989 414,806  12,989 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 192,174 393,293 192,041  393,160 
ค่าเผือ่การวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 8,486 8,431 8,476  8,421 

รวม 615,466 414,713 615,323  414,570 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชัว่คราวมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 414,713 621,240 414,570  621,099 
ซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 200,000 - 200,000  - 
ขายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (402,000) (100,000) (402,000)  (100,000) 
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินฝากสถาบนัการเงิน      
ประเภทประจาํ 401,817 1,233 401,817  1,233 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม      
ท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับงวด      
เกิดข้ึนจริง 881 221 881  221 
ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 55 1,655 55  1,653 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 615,466 524,349 615,323  524,206 
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8. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลภายนอก 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการคา้      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 307,170 327,047 307,170  327,047 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 233,526 205,378 233,526  205,378 
เกินกาํหนดชาํระ 4 – 6 เดือน 5,079 - 5,079  - 
เกินกาํหนดชาํระ 7 – 12 เดือน 20,156 53,486 20,156  53,486 
เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป 170,606 158,428 170,606  158,428 

รวม 736,537 744,339 736,537  744,339 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (121,077) (117,050) (121,077)  (117,050) 

สุทธิ 615,460 627,289 615,460  627,289 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (117,050) (114,586) (117,050)  (114,586) 
ตั้งเพิ่ม (11,541) (3,037) (11,541)  (3,037) 
โอนกลบั 7,265 2,847 7,265  2,847 
ตดัหน้ีสูญ 249 - 249  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (121,077) (114,776) (121,077)  (114,776) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ไดต้ดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอกส่วนหน่ึง ราคาทุน จาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไวเ้ตม็จาํนวนเป็นหน้ีสูญ 
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9. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการคา้      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 65,561 - 65,561  - 
เกินกาํหนดชาํระ 4 – 6 เดือน - - -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 7 – 12 เดือน - - -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป - - 1,085,163  1,085,163 

รวม 65,561 - 1,150,724  1,085,163 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (1,085,163)  (1,085,163) 

สุทธิ 65,561 - 65,561  - 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - (1,085,163)  (1,085,163) 
ตั้งเพิ่ม - - -  - 
โอนกลบั - - -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - (1,085,163)  (1,085,163) 
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10. ลูกหนีเ้งนิประกันผลงาน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 997,013 1,164,814 1,116,865  1,284,666 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,516) (24,236) (16,389)  (29,109) 

สุทธิ 985,497 1,140,578 1,100,476  1,255,557 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (24,236) (26,122) (29,109)  (28,018) 
ตั้งเพิ่ม (7,516) - (7,516)  (304) 
โอนกลบั 20,236 - 20,236  - 
ตดัหน้ีสูญ - 1,886 -  1,886 
ยอดคงเหลือปลายงวด (11,516) (24,236) (16,389)  (26,436) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ไดต้ดัจาํหน่ายลูกหน้ีเงินประกนัผลงานส่วนหน่ึง ราคาทุน จาํนวนเงิน 1.95 ลา้นบาท และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว ้จาํนวนเงิน 1.89 ลา้นบาท เป็นหน้ีสูญ 
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11. มูลค่างานทีเ่สร็จรอเรียกเก็บ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
มูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเกบ็ 3,260,448 3,342,396 3,191,943  3,273,891 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (40,053) (71,028) (40,053)  (71,028) 

สุทธิ 3,220,395 3,271,368 3,151,890  3,202,863 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (71,028) (65,728) (71,028)  (65,728) 
โอนกลบั 11,104 - 11,104  - 
ตดัหน้ีสูญ 19,871 - 19,871  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (40,053) (65,728) (40,053)  (65,728) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ไดต้ดัจาํหน่ายมูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเกบ็ส่วนหน่ึง ราคาทุน จาํนวนเงิน 19.87 ลา้นบาท และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไวเ้ตม็จาํนวนเป็นหน้ีสูญ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ไดโ้อนสิทธิในการรับเงินค่าก่อสร้าง จาํนวนเงิน 9,732.00 ลา้นบาท และ จาํนวนเงิน 7,241.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ใหก้บัสถาบนัการเงินเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ตามหมายเหตุ 19 
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12. เงนิจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 291,259 215,674 289,369  213,784 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1) (1) (1)  (1) 

สุทธิ 291,258 215,673 289,368  213,783 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (1) (1) (1)  (1) 
ตั้งเพิ่ม - - -  - 
โอนกลบั - - -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (1) (1) (1)  (1) 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ประกอบดว้ย 

           งบการเงินรวม 
ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศที่ ทุนที่ชาํระแลว้  สดัส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วธิีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
   31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 60,000  60,000  50.00  50.00  -  - 

รวม           -  - 
           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศที่ ทุนที่ชาํระแลว้  สดัส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วธิีราคาทุน 
  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
   31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 60,000  60,000  50.00  50.00  30,000  30,000 

รวม           30,000  30,000 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม           (30,000)  (30,000) 

สุทธิ           -  - 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ไม่มีเงินปันผลที่ไดร้ับจากบริษทัร่วม 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ย 

           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศที่ ทุนที่ชาํระแลว้  สดัส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วธิีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
   31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
บริษทั พีแอลอี              

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 300,000  300,000  99.99  99.99  245,000  245,000 
บริษทั เอส เอ พี เอส 2007              

โฮลดิ้ง จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 160,000  160,000  99.99  99.99  159,993  159,993 
กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย -  -  100.00  100.00  -  - 

รวม           404,993  404,993 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ไม่มีเงินปันผลที่ไดร้ับจากบริษทัยอ่ย 
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15. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
ประกอบดว้ย 

           งบการเงินรวม 
ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศที่ ทุนที่ชาํระแลว้  สดัส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วธิีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
   31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย -  -  51.00  51.00  10,026  5,636 

รวม           10,026  5,636 
           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศที่ ทุนที่ชาํระแลว้  สดัส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วธิีราคาทุน 
  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
   31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย -  -  51.00  51.00  -  - 

รวม           -  - 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ไม่มีส่วนแบ่งกาํไรที่ไดร้ับจากการร่วมคา้ 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมีรายการเคล่ือนไหว

ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 105,108 105,754 105,108  105,754 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับงวด (797) (757) (797)  (757) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 104,311 104,997 104,311  104,997 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 58.23 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 
97.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ตามหมายเหตุ 19 

 
17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มีรายการเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 160,774 156,861 161,448  157,887 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,163 4,042 1,163  4,042 
ขายสินทรัพย ์ - (40) -  (40) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (26) -  (26) 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับงวด (4,652) (4,509) (4,739)  (4,595) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 157,285 156,328 157,872  157,268 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัฯ ไดน้ําที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 125.83 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 
126.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ตามหมายเหตุ 19 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 6.69 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 7.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสินทรัพย์
ตามสัญญาเช่าการเงิน 
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18. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีต่ดิภาระคํา้ประกัน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระคํ้าประกนัทั้งจาํนวนเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินที่บริษทัฯ ไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพย์
ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ตามหมายเหตุ 19 

 
19. สินเช่ือและการคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน
หลายแห่งเพ่ือสนบัสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจง สถาบนัการเงินผูใ้ห้กูไ้ดก้าํหนดเง่ือนไขให้
กลุ่มบริษทัฯ นาํเงินค่างานของโครงการนั้น ๆ ผา่นเขา้บญัชีเงินฝากของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเปิดไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 11 16 17 และ 18 

 
20. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,745,715 1,547,161 1,745,715  1,547,161 
ทรัสตรี์ซีต 24,125 17,640 24,125  17,640 
ตัว๋อาวลั 288,434 342,146 288,434  342,146 

รวม 2,058,274 1,906,947 2,058,274  1,906,947 
20.1 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งจาํนวนเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน อาย ุ30 – 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.25 – 6.62 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองงวด 

20.2 ทรัสตรี์ซีต 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทรัสต์รีซีตทั้งจาํนวนเป็นทรัสต์รีซีตเพ่ือสั่งซ้ือสินคา้ในประเทศ อายุ 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.25 ต่อปี 
และร้อยละ 6.25 – 8.37 ต่อปี ตามลาํดบั ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสตรี์ซีต กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บสินคา้ที่สั่งซ้ือ
โดยการใชสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าว
ทั้งท่ีเกบ็ไวห้รือจาํหน่ายไป 

20.3 ตัว๋อาวลั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตัว๋อาวลัทั้งจาํนวนเป็นตัว๋อาวลั อาย ุ90 – 180 วนั เท่ากนัทั้งสองงวด 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 19 
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21. เงนิกู้ยืมระยะส้ันบุคคลภายนอก 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืมระยะสั้นบุคคลภายนอกทั้งจาํนวนเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองงวด โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 
22. หนีสิ้นจากการคํา้ประกันตามคําพพิากษา 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพิพากษาทั้งจาํนวนเป็นหน้ีสินจากการคํ้าประกนัต่อสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ในการออก
หนังสือคํ้าประกนัโครงการให้กบับริษทั เทคเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม สําหรับโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) และโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) วงเงินรวม จาํนวนเงิน 
412.20 ลา้นบาท ซ่ึงถูกผูว้่าจา้งบอกเลิกสัญญา เรียกคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหน้า ริบหลกัประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญา และเรียกร้องค่าเสียหาย จาํนวนเงินรวม 388.86 ลา้นบาท ก่อนหกักลบลบหน้ีค่าท่ีดินคา้งรับ เงินประกนัผลงาน
คา้งรับ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั จาํนวนเงินรวม 104.90 ลา้นบาท โดยผูว้า่จา้งไดย้ืน่ฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโครงการบา้นเอ้ืออาทรจากบริษทัร่วมและศาลปกครองกลางไดมี้คาํ
พิพากษาดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตามคดีหมายเลขดาํ
ที่ 1432/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ 1591/2560 และคดีที่บริษทัร่วมฟ้องแยง้ ตามคดีหมายเลขดาํที่ 843/2555 
และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 ใหบ้ริษทัร่วมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงชาํระเงินค่าความเสียหายจากการผดิสัญญา
ร่วมดาํเนินการโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (บางปะอิน) จาํนวนเงิน 272.06 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย 
อตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินตน้ จาํนวนเงิน 203.79 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 จนกวา่จะชาํระเสร็จ
แก่โจทก ์

- เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตามคดีหมายเลขดาํ
ที่ 315/2554 และคดีหมายเลขแดงที่ 1597/2560 ใหบ้ริษทัร่วมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงชาํระเงินค่าความเสียหาย
จากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาร่วมดาํเนินการโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) จาํนวนเงิน 2.53 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินตน้ จาํนวนเงิน 2.21 ลา้นบาท และคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหนา้ จาํนวนเงิน 
92.70 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินตน้ จาํนวนเงิน 66.74 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 27 มกราคม 2554 
จนกวา่จะชาํระเสร็จแก่โจทก ์

อยา่งไรกต็าม บริษทัร่วมไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาตามคดีหมายเลขดาํท่ี 1432/2555 และคดีหมายเลขแดง
ที่ 1591/2560 และตามคดีหมายเลขดาํที่ 843/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ 1592/2560 เมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2560 
และยืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาตามคดีหมายเลขดาํท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1597/2560 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 
ปัจจุบนั คดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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23. หุ้นกู้ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
 เงินตน้ ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี สุทธิ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
กาํหนดชาํระไม่เกิน 1 ปี 447,100  447,100 (192) (633) 446,908  446,467 

รวม 447,100  447,100 (192) (633) 446,908  446,467 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตน้ ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี สุทธิ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
กาํหนดชาํระไม่เกิน 1 ปี 447,100  447,100 (192) (633) 446,908  446,467 

รวม 447,100  447,100 (192) (633) 446,908  446,467 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 ไดมี้มติอนุมติัออกหุน้กู ้
วงเงิน 500.00 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กู ้จาํนวน 378,100 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท 
จาํนวนเงิน 378.10 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อาย ุ1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ียคงที่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี และเมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กู  ้จาํนวน 69,000 หน่วย 
หน่วยละ 1,000.00 บาท จาํนวนเงิน 69.00 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั 
และไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อาย ุ1 ปี 11 เดือน 29 วนั 
ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที่ 8 มิถุนายน  2562 อตัราดอกเบ้ียคงที่ ร้อยละ  6.50 ต่อปี  ทั้งน้ี  บริษทัฯ  จะตอ้งดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วนัส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชี
ของงบการเงินรวม 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ทั้งจาํนวนแลว้ 
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24. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังานมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด 126,384 127,028 122,520  123,339 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับงวด      

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,413 2,830 3,352  2,763 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 841 774 814  748 

รวม 4,254 3,604 4,166  3,511 
ยอดคงเหลือปลายงวด 130,638 130,632 126,686  126,850 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 ประเทศไทยไดป้ระกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานใหม่โดยมีผลบงัคบัใช้
ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจ่ายเงินชดเชยเม่ือเลิกจา้งให้แก่พนกังานท่ีมีอายงุานครบ 20 ปีข้ึนไป 
ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย จาํนวน 400 วนั โดยกลุ่มบริษทัฯ จะแกไ้ขโครงการเม่ือกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ซ่ึงจะส่งผลใหภ้าระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวม 
เพ่ิมข้ึน จาํนวนเงิน 32.71 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 31.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพ่ิมข้ึน 
จาํนวนเงิน 31.50 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 30.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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25. รายได้อ่ืน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
รายไดค่้าเช่าและบริการ 22,170 6,565 22,170  6,565 
รายไดด้อกเบ้ีย 3,382 3,552 3,265  3,436 
โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ 18,839 - 18,839  - 
กาํไรจากคาํพิพากษา 9,976 - 9,976  - 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน 33,731 30,135 33,731  30,135 
อ่ืน ๆ 13,378 11,079 13,732  11,078 

รวม 101,476 51,331 101,713  51,214 
 
26. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 10,047 10,047 10,047  10,047 
อ่ืน ๆ 17 1,020 17  1,323 

รวม 10,064 11,067 10,064  11,370 
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27. มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดข้ึนประจาํแสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ขอ้มูลระดบั 1 ขอ้มูลระดบั 2 ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 200,660 - -  200,660 

รวม 200,660 - -  200,660 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ขอ้มูลระดบั 1 ขอ้มูลระดบั 2 ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 401,724 - -  401,724 

รวม 401,724 - -  401,724 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ขอ้มูลระดบั 1 ขอ้มูลระดบั 2 ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 200,517 - -  200,517 

รวม 200,517 - -  200,517 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ขอ้มูลระดบั 1 ขอ้มูลระดบั 2 ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 401,582 - -  401,582 

รวม 401,582 - -  401,582 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าและไม่มีการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดข้ึนประจาํ
ท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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28. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้

และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
28.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอส พี เอ เอส 2007 โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง 
บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส การร่วมคา้โดยมีบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้ 
บริษทั เฟรมเทคนิค จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จาํกดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ 
บริษทั ไชน่า สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยเินียร่ิง  

(ประเทศไทย) จาํกดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ 
28.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการกาํหนดราคา สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
  ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 

  พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
บริษทัย่อย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก - - 356  - 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม - - 1,521  1,433 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี - - 2,879  3,209 
การร่วมค้า       
รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 139,863 - 139,863  - 
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 2,752 - 2,752  - 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน       
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 171 171 171  171 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 7,017 1,194 7,017  1,194 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 375 37 375  37 
ผู้ร่วมค้า       
รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 16,338 - 16,338  - 
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28.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ารค้า      
บริษทัยอ่ย - - 1,805,163  1,805,163 
การร่วมคา้ 65,561 - 65,561  - 

รวม 65,561 - 1,870,724  1,805,163 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (1,805,163)  (1,805,163) 

สุทธิ 65,561 - 65,561  - 
ลูกหนีเ้งนิประกันผลงาน      
บริษทัยอ่ย - - 119,852  119,852 
การร่วมคา้ 3,585 - 3,585  - 

รวม 3,585 - 123,437  119,852 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (4,873)  (4,873) 

สุทธิ 3,585 - 118,564  114,979 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน      
บริษทัร่วม      

ยอดคงเหลือตน้งวด 19,007 19,007 19,007  19,007 
ใหกู้ย้มืเพิ่ม - - -  - 
รับชาํระคืน - - -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 19,007 19,007 19,007  19,007 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,007) (19,007) (19,007)  (19,007) 
สุทธิ - - -  - 

ลูกหนีอ่ื้น      
บริษทัยอ่ย - - 983  627 
บริษทัร่วม 539 539 539  539 
การร่วมคา้ 14,611 13,605 14,611  13,605 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217 274 217  274 

รวม 15,367 14,418 16,350  15,045 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (699) (699) (699)  (699) 

สุทธิ 14,668 13,719 15,651  14,346 
เงนิทดรองจ่าย      
บริษทัยอ่ย - - 4,767  4,767 
บริษทัร่วม 25,197 24,474 25,197  24,474 
การร่วมคา้ 81,400 10,000 81,400  10,000 

รวม 106,597 34,474 111,364  39,241 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (25,197) (24,474) (25,197)  (24,474) 

สุทธิ 81,400 10,000 86,167  14,767 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
เจ้าหนีก้ารค้า      
บริษทัยอ่ย - - -  665 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,533 6,265 8,533  6,265 
ผูร่้วมคา้ 2,633 2,633 -  - 

รวม 11,166 8,898 8,533  6,930 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน      
บริษทัยอ่ย      

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 422,355  433,855 
กูย้มืเพิ่ม - - -  - 
จ่ายชาํระคืน - - (98,060)  (11,500) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 324,295  422,355 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย      
บริษทัยอ่ย - - 48,372  48,513 

รวม - - 48,372  48,513 
เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า      
การร่วมคา้ 472,574 486,561 472,574  486,561 

รวม 472,574 486,561 472,574  486,561 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวน

เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองงวด 
28.4 การคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ไดน้าํหนงัสือคํ้าประกนัของสถาบนัการเงิน จาํนวนเงิน 142.24 ลา้นบาท 
ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของกิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
ตามหมายเหตุ 30.4 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดน้าํหนงัสือคํ้าประกนัของสถาบนัการเงิน 
จาํนวนเงิน 1,088.98 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนังานโครงการของกิจการร่วมคา้ พีซีเอส 
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ ตามสัดส่วนการร่วมคา้ของบริษทัฯ 
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28.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,898 8,956 11,898  8,956 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน      

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 289 258 289  258 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 303 215 303  215 

รวม 12,490 9,429 12,490  9,429 
 
29. ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงนิสด 

29.1 รายการท่ีมิใช่เงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ      

มูลค่าสินทรัพย ์ 786 3,852 786  3,852 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 55 269 55  269 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเป็นเงินเช่ือ      
มูลค่าสินทรัพย ์ 480 2,015 480  2,015 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 34 141 34  141 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึนจากคาํพิพากษา 16,466 - 16,466  - 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ลดลงจากคาํพิพากษา 5,709 - 5,709  - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึนจากคาํพิพากษา (12,199) - (12,199)  - 
โอนสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน      

เป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 18,000 - -  - 
โอนสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั      

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 125,829 154,616 125,825  154,232 
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29.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด จากกระแสเงินสด   ปลายงวด 
  จากการจดัหาเงิน    

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,906,947 151,327 -  2,058,274 
เงินกูย้มืระยะสั้น      

บุคคลภายนอก 40,000 - -  40,000 
หุน้กู ้      

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 446,467 - 441  446,908 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน      

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 2,043 (527) 449  1,965 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 3,450 - (449)  3,001 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,105 (2,058) 1,355  1,402 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,249 (35,019) 34,702  3,932 
เงินปันผลคา้งจ่าย 163 - -  163 

รวม 2,405,424 113,723 36,498  2,555,645 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด จากกระแสเงินสด   ปลายงวด 
  จากการจดัหาเงิน    

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,579,554 94,680 -  1,674,234 
เงินกูย้มืระยะสั้น      

บุคคลภายนอก 14,000 - -  14,000 
หุน้กู ้      

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 444,678 - 442  445,120 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน      

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,549 (435) 362  1,476 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 2,450 - (362)  2,088 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,435 (2,279) 6,277  6,433 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,062 (29,470) 29,340  3,932 
เงินปันผลคา้งจ่าย 159 - -  159 

รวม 2,048,887 62,496 36,059  2,147,442 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด จากกระแสเงินสด   ปลายงวด 
  จากการจดัหาเงิน    

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,906,947 151,327 -  2,058,274 
เงินกูย้มืระยะสั้น      

บุคคลภายนอก 40,000 - -  40,000 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 422,355 (98,060) -  324,295 

หุน้กู ้      
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 446,467 - 441  446,908 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน      
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 2,043 (527) 449  1,965 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 3,450 - (449)  3,001 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,105 (2,058) 1,355  1,402 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 52,762 (38,038) 37,581  52,305 
เงินปันผลคา้งจ่าย 163 - -  163 

รวม 2,876,292 12,644 39,377  2,928,313 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือ 
 ตน้งวด จากกระแสเงินสด   ปลายงวด 
  จากการจดัหาเงิน    

 พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,579,554 94,680 -  1,674,234 
หุน้กู ้      

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 444,678 - 442  445,120 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน      

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,549 (435) 362  1,476 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 2,450 - (362)  2,088 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,435 (2,279) 6,277  6,433 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 52,103 (30,955) 32,550  53,698 
เงินปันผลคา้งจ่าย 159 - -  159 

รวม 2,082,928 61,011 39,269  2,183,208 
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
นอกจากหน้ีสินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
30.1 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

กบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 50.00 - 50.00 50.00 -  50.00 
หนงัสือคํ้าประกนั 8,162.83 (2,501.24) 5,661.59 7,124.69 (1,981.89)  5,142.80 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต        
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 15,952.74 (7,505.58) 8,447.16 14,449.38 (6,824.97)  7,624.41 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 50.00 - 50.00 50.00 -  50.00 
หนงัสือคํ้าประกนั 8,162.83 (2,501.24) 5,661.59 7,124.69 (1,981.89)  5,142.80 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต        
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 14,701.11 (6,876.98) 7,824.13 13,197.75 (6,196.37)  7,001.38 

30.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการจา้งผูรั้บเหมาช่วงดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สญัญาจา้งช่วงรับเหมาก่อสร้าง 1,791.34 1,903.81 1,791.34  1,903.81 
30.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบ

หรือยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สญัญารับเหมาก่อสร้าง 14,724.77 12,176.35 14,724.77  12,176.35 
30.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกประเมิน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เพิ่มเติม 
และภาษีมูลค่าเพิ ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2557 เพิ ่มเติม พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ ่ม 
จาํนวนเงินรวม 129.21 ลา้นบาท ท่ีไดย้ืน่อุทธรณ์ไวแ้ลว้ ปัจจุบนั การประเมินภาษีอากรอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
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31. คดคีวามทีม่นัียสําคญั 
เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งสามญั คดีหมายเลขดาํที่ 829/2561 

เพ่ือขอใหก้ารรับโอนหุ้นในบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2549 และวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 
ตกเป็นโมฆะ และให้คืนทรัพยแ์ก่โจทก์ ทุนทรัพย  ์จาํนวนเงิน 244.94 ลา้นบาท โดยศาลสั่งจาํหน่ายคดีชัว่คราว
เพ่ือรอผลของคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีน้ี ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ท่ีดีในคดีความน้ีและคาดวา่
จะไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ จึงไม่ไดส้าํรองเผือ่ความเสียหายจากคดีความน้ีในรายงานทางการเงิน 

 
32. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ขอ้มูลทางการเงินของงวดก่อนที่นํามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบไดก้บัการจดัประเภทรายการในรายงานทางการเงินของงวดปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อ
กาํไรสาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทรายการใหม่  ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561      
ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ -  12,046  12,046 
ตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จส้ินตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ -  652,468  652,468 
งานระหวา่งก่อสร้าง 661,232  (661,232)  - 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (263,668)  (3,282)  (266,950) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 96,214  (10,047)  86,167 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,020  10,047  11,067 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทรายการใหม่  ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561      
ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ -  12,046  12,046 
ตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จส้ินตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ -  652,468  652,468 
งานระหวา่งก่อสร้าง 661,232  (661,232)  - 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (258,380)  (3,282)  (261,662) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 93,822  (10,047)  83,775 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,323  10,047  11,370 
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33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ไดมี้มติดงัน้ี 
- อนุมตัิการจัดสรรกาํไรสําหรับปี  2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน  10.60 ลา้นบาท 

และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.0775 บาท รวมจาํนวนเงิน 105.54 ลา้นบาท 
โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวนเงิน 1,906,358,054.00 บาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1,906,358,054 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวนเงิน 
1,361,817,957.00 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) โดยลดทุน
ส่วนท่ีเตรียมไวร้องรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) ซ่ึงครบกาํหนดการใชสิ้ทธิไปแลว้ 

 
34. การอนุมตัริายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

รายงานทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ 
เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

______________________________ 
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