
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของ
เฉพาะบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท า
ให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนเช่นกนั โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่
พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

เน่ืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้
บริษทัฯ ตอ้งเล่ือนการจดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
เร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติ
เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้แต่งตั้งขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบบัญชีปี 2563 ขา้พเจ้าจึงได้เข้าปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) 
ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 
 
 
 (นางสาววรรญา พุทธเสถียร) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
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หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,941                       178,568                     55,315                       173,018                     

เงินลงทุนชวัคราว 4.3 -                             621,044                     -                             620,900                     

ลูกหนีการคา้

บุคคลภายนอก 5 464,838                     741,962                     464,838                     741,962                     

บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 และ 24.3 347,110                     533,817                     347,110                     533,817                     

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 7 5,939,946                  6,043,922                  5,981,773                  6,086,076                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน

บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 24.3 -                             -                             -                             -                             

ตน้ทุนส่วนเพิมในการไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 12,976                       13,786                       12,976                       13,786                       

ตน้ทุนการทาํให้เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 824,545                     467,655                     824,545                     467,655                     

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 8 120,135                     120,135                     -                             -                             

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 9 266,899                     293,396                     264,859                     291,506                     

เงินทดรองจ่ายอืน 135,560                     135,564                     159,727                     152,932                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 58,718                       99,390                       58,703                       99,353                       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 10 623,479                     -                             623,335                     -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 82,571                       128,245                     78,249                       125,560                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,939,718                  9,377,484                  8,871,430                  9,306,565                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                             -                             -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                             -                             404,993                     404,993                     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 49,141                       42,166                       -                             -                             

เงินลงทุนระยะยาวอืน 4.3 -                             165                            -                             165                            

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 105,522                     106,385                     105,522                     106,385                     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 154,059                     163,595                     149,575                     158,973                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 19,018                       -                             17,203                       -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14,777                       15,182                       14,824                       15,251                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 74,982                       69,223                       70,115                       65,227                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 17 720,630                     786,520                     664,155                     730,164                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 123,213                     23,823                       99,353                       -                             

อืน ๆ 12,715                       12,817                       11,910                       12,012                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,274,057                  1,219,876                  1,537,650                  1,493,170                  

รวมสินทรัพย์ 10,213,775               10,597,360               10,409,080               10,799,735               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 19 2,763,495                  2,803,473                  2,718,513                  2,758,549                  

เจา้หนีการคา้

บุคคลภายนอก 1,136,561                  1,112,443                  1,129,273                  1,101,833                  

บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 24.3 87,824                       166,115                     85,192                       164,186                     

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 301,902                     314,047                     293,986                     302,557                     

ตน้ทุนการก่อสร้างทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 210,258                     209,570                     206,480                     204,610                     

หนีสินทีเกิดจากสัญญา 7 1,846,827                  1,999,081                  1,842,458                  1,999,082                  

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8,242                         2,354                         6,884                         2,354                         

เงินกูย้มืระยะสนั

บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 24.3 -                             -                             342,129                     346,129                     

หนีสินจากการคาํประกนัตามคาํพิพากษา 20 609,015                     598,968                     609,015                     598,968                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 912                            576                            -                             -                             

หนีสินหมุนเวียนอืน 46,510                       131,014                     97,507                       180,589                     

รวมหนีสินหมุนเวยีน 7,011,546                  7,337,641                  7,331,437                  7,658,857                  

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หุน้กู้ 21 497,133                     496,599                     497,133                     496,599                     

หนีสินตามสัญญาเช่า 9,748                         4,025                         9,282                         4,025                         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16                              6                                16                              6                                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 204,769                     199,480                     198,609                     193,432                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 711,666                     700,110                     705,040                     694,062                     

รวมหนีสิน 7,723,212                  8,037,751                  8,036,477                  8,352,919                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



5

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,361,817,957 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,361,818                  1,361,818                  1,361,818                  1,361,818                  

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,361,817,957 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,361,818                  1,361,818                  1,361,818                  1,361,818                  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 734,849                     734,849                     734,849                     734,849                     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27,600                       27,600                       27,600                       27,600                       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 366,296                     435,342                     248,336                     322,549                     

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,490,563                  2,559,609                  2,372,603                  2,446,816                  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,213,775               10,597,360               10,409,080               10,799,735               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 1,692,271            1,320,380            1,692,271            1,320,380            

รายไดอื้น 85,315                 101,476               85,176                 101,713               

รวมรายได้ 1,777,586            1,421,856            1,777,447            1,422,093            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,654,663            1,190,251            1,655,785            1,191,771            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 147,683               110,308               141,987               107,757               

ค่าใชจ่้ายอนื 10,047                 10,064                 10,047                 10,064                 

ตน้ทุนทางการเงิน 46,572                 39,734                 48,719                 42,613                 

รวมค่าใช้จ่าย 1,858,965            1,350,357            1,856,538            1,352,205            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (81,379)               71,499                 (79,091)               69,888                 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6,975                  4,390                  -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (74,404)               75,889                 (79,091)               69,888                 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 22 5,358                  (9,430)                 4,878                  (9,072)                 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (69,046)               66,459                 (74,213)               60,816                 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด (69,046)               66,459                 (74,213)               60,816                 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) (0.05)                   0.05                    (0.05)                   0.04                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 1,361,818          734,849             27,600               435,342             2,559,609          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                    -                    -                    (69,046)              (69,046)              

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    (69,046)              (69,046)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 1,361,818          734,849             27,600               366,296             2,490,563          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,361,818          734,849             18,000               354,434             2,469,101          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                    -                    -                    66,459               66,459               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    66,459               66,459               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 1,361,818          734,849             18,000               420,893             2,535,560          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,361,818           734,849              27,600                322,549              2,446,816           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                     -                     -                     (74,213)              (74,213)              

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     (74,213)              (74,213)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 1,361,818           734,849              27,600                248,336              2,372,603           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,361,818           734,849              18,000                271,161              2,385,828           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                     -                     -                     60,816                60,816                

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     60,816                60,816                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (69,046)                   66,459                    (74,213)                   60,816                    

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับมาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ (5,358)                     9,430                      (4,878)                     9,072                      

ค่าเสือมราคา 7,635                      5,449                      6,957                      5,536                      

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 1,969                      820                         1,991                      843                         

(โอนกลบั)หนีสูญและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัยท์างการเงิน 20,505                    (18,839)                   20,833                    (18,839)                   

(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (4)                            (936)                        (4)                            (936)                        

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึนจริง (60)                          17                           (60)                          17                           

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายทดิีน อาคารและอุปกรณ์ -                          (254)                        -                          (254)                        

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนีสิน (25,667)                   (33,731)                   (25,667)                   (33,731)                   

กาํไรจากคาํพพิากษา -                          (9,976)                     -                          (9,976)                     

ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 10,047                    10,047                    10,047                    10,047                    

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (6,975)                     (4,390)                     -                          -                          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 5,289                      4,254                      5,177                      4,166                      

รายไดด้อกเบีย (4,027)                     (3,382)                     (3,939)                     (3,265)                     

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 42,269                    34,702                    44,475                    37,581                    

ตน้ทุนการทาํรายการกูย้มืตดัจาํหน่าย 592                         441                         534                         441                         

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (22,831)                   60,111                    (18,747)                   61,518                    

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

เงินสดจ่ายเพอืซือหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                          (200,000)                 -                          (200,000)                 

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                          402,000                  -                          402,000                  

ลูกหนีการคา้บุคคลภายนอก 261,676                  7,553                      261,676                  7,553                      

ลูกหนีการคา้บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 186,707                  (65,561)                   186,707                  (65,561)                   

สินทรัพยท์ีเกิดจากสญัญา 99,632                    229,878                  99,631                    229,878                  

ตน้ทุนส่วนเพมิในการไดม้าซึงสญัญา 810                         (2,555)                     810                         (2,555)                     

ตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จสินตามสญัญา (356,890)                 (302,173)                 (356,890)                 (302,173)                 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -                          (98,208)                   -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 26,497                    (75,585)                   26,647                    (75,585)                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 46,425                    (68,358)                   41,296                    (68,401)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 102                         6,090                      102                         6,090                      

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้บุคคลภายนอก 24,118                    (76,411)                   27,440                    (76,518)                   

เจา้หนีการคา้บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (78,291)                   2,268                      (78,994)                   1,603                      

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 13,522                    13,212                    17,096                    13,212                    

ตน้ทุนการก่อสร้างทยีงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 688                         (57,380)                   1,870                      (57,051)                   

หนีสินทีเกิดจากสญัญา (152,254)                 267,299                  (156,624)                 268,164                  

หนีสินหมุนเวยีนอืน (81,092)                   (63,710)                   (84,305)                   (63,442)                   

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน (31,181)                   (21,530)                   (32,285)                   78,732                    

เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้ (58,773)                   (37,220)                   (58,703)                   (37,123)                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (89,954)                   (58,750)                   (90,988)                   41,609                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพมิขนึ)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ (2,431)                     (401,817)                 (2,431)                     (401,817)                 

(เพมิขนึ)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินทตีิดภาระคาํประกนั 65,890                    (51,729)                   66,009                    (51,610)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน 165                         -                          165                         -                          

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,061)                     (377)                        (861)                        (377)                        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                          254                         -                          254                         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (555)                        (338)                        (555)                        (338)                        

เงินสดรับจากดอกเบีย 2,757                      5,679                      2,636                      5,559                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 64,765                    (448,328)                 64,963                    (448,329)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพมิขนึ(ลดลง)ในเงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (40,036)                   151,327                  (40,036)                   151,327                  

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          (4,000)                     (98,060)                   

เงินสดจ่ายในหนีสินตามสญัญาเช่าการเงนิ (1,881)                     (527)                        (1,550)                     (527)                        

เงินสดจ่ายในเจา้หนีค่าสินทรัพย์ (2,424)                     (2,058)                     (2,187)                     (2,058)                     

เงินสดจ่ายในดอกเบีย (46,157)                   (35,019)                   (43,965)                   (38,038)                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (90,498)                   113,723                  (91,738)                   12,644                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลียน (115,687)                 (393,355)                 (117,763)                 (394,076)                 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทมีีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60                           (17)                          60                           (17)                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (115,627)                 (393,372)                 (117,703)                 (394,093)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 178,568                  587,543                  173,018                  585,093                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 62,941                    194,171                  55,315                    191,000                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 
บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้ง

ขึ้นในประเทศไทยซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
ที่อยู่ตามท่ีจดทะเบียนของส านักงานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) 
ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 
บริษทัฯ มีการด าเนินงานและกิจกรรมหลกัในการประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งงาน

ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกัน
อคัคีภยั และรับเหมาก่อสร้างโยธา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ 
กลุ่มคุณเสวก ศรีสุชาต 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 
2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน     

ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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2.2 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามรูปแบบย่อและจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน

ประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้
ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

2.3 ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทต้องใช้การประมาณการและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์
และหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.4 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช ้              
ในงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ตามหมายเหตุ 4 

2.5 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 

 
3. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงิน
รวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
4. การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ 

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงที่มีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบ ัญชีที ่เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิโดยไม ่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ซ่ึงการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่  9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่  16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติั
เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัมีการน านโยบายการบญัชีใหม่ที่น ามาถือปฏิบตัิตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 .1 
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กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
เป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ 
ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะ
รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มีการปรับปรุงก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการปรับปรุงก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
4.1 นโยบายการบญัชีใหม่ท่ีน ามาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

4.1.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
• การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน  

- สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

• ข้อก าหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทั
ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดย
มีข้อยกเว้นส าหรับลูกหน้ีการค้า ซ่ึงกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified 
approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

4.1.2 สัญญาเช่า 
กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาจะปันส่วน
ระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุน
ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถ
ก าหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาระยะสั้ นหรือสัญญาซ่ึง
สินทรัพยอ์้างอิง มีมูลค่าต ่า (low-value assets) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านั้น 

4.2 แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2563 และมีผลบังคับใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน
ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ต้องน าข้อมูลท่ี มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking 
information) มาใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ี
กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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4.3 ผลกระทบต่องบการเงิน 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกที่มีต่อ

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็น
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบจาก 
 ณ วนัที่        

31 ธนัวาคม 2562 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9  

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 621,044 (621,044) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 621,044 - 621,044 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 165 - 165 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 165 (165) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 163,595 - (7,534) 156,061 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 21,026 21,026 

หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 
 

2,354 
 
- 

 
5,785 

 
8,139 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,025 - 7,707 11,732 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบจาก 
 ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2562 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9  

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 620,900 (620,900) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 620,900 - 620,900 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 165 - 165 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 165 (165) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 158,973 - (7,534) 151,439 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 18,871 18,871 

หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 
2,354 - 4,442 6,796 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,025 - 6,895 10,920 

 

4.3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทได้
ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั และจดั
ประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563     

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 178,568 178,568 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 1,251 - 619,793 621,044 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั - - 786,520 786,520 
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 งบการเงินรวม 

 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

หน้ีสินทางการเงิน     
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - 2,428,301 2,428,301 

ทรัสตรี์ซีต - - 112,960 112,960 

ตัว๋อาวลั - - 217,288 217,288 

เงินกูย้ืมมีก าหนดเวลา - - 44,924 44,924 

หุ้นกู ้ - - 496,599 496,599 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 19,871 19,871 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563     

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 173,018 173,018 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 1,107 - 619,793 620,900 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั - - 730,164 730,164 

หน้ีสินทางการเงิน     
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - 2,428,301 2,428,301 

ทรัสตรี์ซีต - - 112,960 112,960 

ตัว๋อาวลั - - 217,288 217,288 

เงินกูยื้มระยะสั้นบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 346,129 346,129 

หุ้นกู ้ - - 496,599 496,599 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 17,716 17,716 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายมีมูลค่า
ใกลเ้คียงมูลค่ายติุธรรม 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
ลูกหน้ีการคา้ 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัมีการจดักลุ่ม
ลูกหน้ีการคา้ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินก าหนดช าระ 
อตัราขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระเงินในอดีต 
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณา
แลว้ว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหน้ีการคา้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

4.3.2 สัญญาเช่า 
ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรก กลุ่ม

บริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ี เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
โดยมีมูลค่าเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่าย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มดังกล่าวของกลุ่มบริษทั
และบริษทัท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 
4.50 ถึงร้อยละ 6.18  
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การกระทบยอดระหว่างหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และภาระ
ผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
14,554 

  
12,318 

หกั   ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,062)  (981) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 

 
13,492 

  
11,337 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 6,379  6,379 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 19,871  17,716 

ประกอบดว้ย    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 8,139  6,796 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 11,732  10,920 

 19,871  17,716 

 
5. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลภายนอก 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการคา้        
อยูใ่นก าหนดช าระ 138,169  380,784  138,169  380,784 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 244,217  277,235  244,217  277,235 
เกินก าหนดช าระ 4 – 6 เดือน 15,275  41,214  15,275  41,214 
เกินก าหนดช าระ 7 – 12 เดือน 58,975  22,242  58,975  22,242 
เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึ้นไป 155,737  152,574  155,737  152,574 

รวม 612,373  874,049  612,373  874,049 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (147,535)  (132,087)  (147,535)  (132,087) 

สุทธิ 464,838  741,962  464,838  741,962 

 
 
 



20 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการคา้        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 347,110  533,817  347,110  533,817 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 4 – 6 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 7 – 12 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึ้นไป -  -  1,085,163  1,085,163 

รวม 347,110  533,817  1,432,273  1,618,980 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (1,085,163)  (1,085,163) 

สุทธิ 347,110  533,817  347,110  533,817 

 
7. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 5,280,622  5,466,421  5,224,177  5,409,976 
เงินประกนัผลงานคา้งรับ 791,844  705,677  911,697  825,529 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 6,072,466  6,172,098  6,135,874  6,235,505 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (132,520)  (128,176)  (154,101)  (149,429) 

สุทธิ 5,939,946  6,043,922  5,981,773  6,086,076 
        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา        
เงินรับล่วงหนา้จากผูว่้าจา้ง 1,846,827  1,999,081  1,842,458  1,999,082 
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8. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ท่ีดินโครงการ 115,813  115,813  -  - 
ตน้ทุนพฒันาโครงการ 4,322  4,322  -  - 

รวม 120,135  120,135  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวม ท่ีดินโครงการทั้ ง
จ านวนถูกน าไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 18 

 
9. เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับโครงการ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโครงการ 266,900  293,397  264,860  291,507 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1)  (1)  (1)  (1) 

สุทธิ 266,899  293,396  264,859  291,506 

 
10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 1,255  -  1,111  - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน        
ประเภทประจ า 6 – 12 เดือน 622,224  -  622,224  - 

รวม 623,479  -  623,335  - 
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ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนมี
รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พนับาท  พนับาท 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563       621,044  620,900 
เพ่ิมขึ้นในเงินฝากสถาบนัการเงิน        
ประเภทประจ า 6 – 12 เดือน     2,431  2,431 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม     4  4 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563     623,479  623,335 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ประกอบดว้ย 

           งบการเงินรวม 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช าระแลว้  สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
บริษทั เทคเนอร์ จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 41,250  41,250  50.00  50.00  -  - 

รวม           -  - 

           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช าระแลว้  สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
บริษทั เทคเนอร์ จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 41,250  41,250  50.00  50.00  30,000  30,000 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม           (30,000)  (30,000) 

สุทธิ           -  - 
 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ย 

           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช าระแลว้  สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
บริษทั พีแอลอี              
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 300,000  300,000  99.99  99.99  245,000  245,000 

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์              
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั              
(เดิมช่ือบริษทั เอส เอ พี เอส              
2007 โฮลดิ้ง จ ากดั) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 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 
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13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
ประกอบดว้ย 

           งบการเงินรวม 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช าระแลว้  สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย -  -  51.00  51.00  49,141  42,166 

รวม           49,141  42,166 
 

           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช าระแลว้  สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   พนับาท  พนับาท  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย -  -  51.00  51.00  -  - 

รวม           -  - 
 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากการร่วมคา้ 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 
   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   พนับาท 
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด   106,385 
ซ้ือสินทรัพย ์   - 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด   (863) 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   - 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด   105,522 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 56.58 ลา้นบาท และ
จ านวนเงิน 56.99 ลา้นบาท ตามล าดับ ถูกน าไปเป็นหลกัประกันวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงิน ตาม
หมายเหตุ 18 

 
15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2563 ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 156,061  151,439 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,762  2,562 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ (92)  (92) 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (4,764)  (4,426) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีตดัจ าหน่าย 92  92 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 154,059  149,575 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 122.22 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 
123.12 ลา้นบาท ตามล าดบั ถูกน าไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 18 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,026  18,871 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (2,008)  (1,668) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 19,018  17,203 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
แบ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
ท่ีดิน 3,821  3,821 
อาคาร 2,339  524 
ยานพาหนะ 10,840  10,840 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,018  2,018 

รวม 19,018  17,203 

 
17. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกันทั้งจ านวนเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีถูก
น าไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 18 

 
18. สินเช่ือและการค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินหลายแห่งเพื่อสนบัสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจง สถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้
ไดก้  าหนดเง่ือนไขให้กลุ่มบริษทัน าเงินค่างานของโครงการนั้น ๆ ผ่านเขา้บญัชีเงินฝากของกลุ่มบริษทั 
ท่ีเปิดไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 14 15 และ17 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดร้ับวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมี
หลกัประกนั ตามหมายเหตุ 8 และการค ้าประกนัของบริษทัฯ 
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19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 34,534  -  34,534  - 
เงินกูยื้มระยะส้ัน – ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,147,625  2,428,300  2,147,625  2,428,300 
เงินกูยื้มระยะส้ัน – ทรัสตรี์ซีต 51,341  112,960  51,341  112,960 
เงินกูยื้มระยะส้ัน – ตัว๋อาวลั 485,013  217,289  485,013  217,289 
เงินกูยื้มระยะส้ัน – เงินกูย้ืมมีก าหนดเวลา 44,982  44,924  -  - 

รวม 2,763,495  2,803,473  2,718,513  2,758,549 
 

19.1 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งจ านวนเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน อายุ 30 – 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย ร้อย
ละ 6.00 – 6.12 ต่อปี และร้อยละ 6.25 – 6.62 ต่อปี ตามล าดบั 

19.2 ทรัสตรี์ซีต 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ทรัสต์รีซีตทั้งจ านวนเป็นทรัสต์รีซีตเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ในประเทศ อายุ 90 วนั อตัรา
ดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.00 ต่อปี เท่ากันทั้งสองงวด ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสต์รีซีต กลุ่มบริษทัได้รับ
สินคา้ท่ีสั่งซ้ือโดยการใชสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีภาระผูกพนัต่อสถาบนั
การเงินส าหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ าหน่ายไป 

19.3 ตัว๋อาวลั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ตัว๋อาวลัทั้งจ านวนเป็นตัว๋อาวลั อาย ุ60 – 150 วนั และอาย ุ90 – 180 วนั ตามล าดบั 
19.4 เงินกูย้มืมีก าหนดเวลา 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวม เงินกู ้ยืม
มีก าหนดเวลาทั้งจ านวนเป็นเงินกู ้ยืมเพื่อสนบัสนุนค่าท่ีดินโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มี
ก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-2.10 ต่อปี 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 18 
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20. หนีสิ้นจากการค า้ประกนัตามค าพพิากษา 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หน้ีสินจากการค ้าประกันตามค าพิพากษาทั้งจ านวนเป็นหน้ีสินจากการค ้ าประกันต่อสถาบัน
การเงิน 2 แห่ง ในการออกหนังสือค ้าประกนัโครงการให้กบับริษทั เทคเนอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 
ส าหรับโครงการบ้านเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) และโครงการบา้นเอ้ืออาทร
จงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) วงเงินรวม จ านวนเงิน 412.20 ลา้นบาท ซ่ึงถูกผูว้่าจา้งบอกเลิกสัญญา 
เรียกคืนเงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า ริบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหาย 
จ านวนเงินรวม 388.86 ลา้นบาท ก่อนหักกลบลบหน้ีค่าท่ีดินคา้งรับ เงินประกนัผลงานคา้งรับ และเงินฝาก
สถาบนัการเงินที่ติดภาระค ้าประกนั จ านวนเงินรวม 104.90 ลา้นบาท โดยผูว้่าจา้งไดย้ื่นฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโครงการบา้นเอ้ืออาทรจากบริษทัร่วมและศาลปกครอง
กลางไดมี้ค าพิพากษาดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตาม
คดีหมายเลขด าที่ 1432/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ 1591/2560 และคดีท่ีบริษทัร่วมฟ้องแยง้ ตามคดี
หมายเลขด าที่ 843/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 ให้บริษทัร่วมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ช าระ เงินค่ าความ เสียหายจากการผิดสัญญา ร่วมด าเนินการโครงการบ้าน เอ้ืออาทรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) จ านวนเงิน 272.06 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของ
เงินตน้ จ านวนเงิน 203.79 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 จนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์

- เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตาม
คดีหมายเลขด าท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1597/2560 ให้บริษทัร่วมกับสถาบันการเงินแห่ง
หน่ึงช าระเงินค่าความเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาร่วมด าเนินการโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดั
อ่างทอง (วิเศษชัยชาญ) จ านวนเงิน 2.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้น 
จ านวนเงิน 2.21 ลา้นบาท และคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหนา้ จ านวนเงิน 92.70 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย อตัรา
ร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินตน้ จ านวนเงิน 66.74 ลา้นบาท นับจากวนัท่ี 27 มกราคม 2554 จนกว่าจะช าระ
เสร็จแก่โจทก ์

อย่างไรก็ตาม บริษทัร่วมไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาตามคดีหมายเลขด าท่ี 1432/2555 และ
คดีหมายเลขแดงที ่ 1591/2560 และตามคดีหมาย เลขด าที ่ 843/2555 และคด ีหมาย เลขแดง ท่ี 
1592/2560 เมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2560 และยื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาตามคดีหมายเลขด าท่ี 315/2554 
และคดีหมายเลขแดงท่ี 1597/2560 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ปัจจุบนั คดียงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 
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21. หุ้นกู้ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตน้  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  สุทธิ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน            

ไม่เกิน 1 ปี -  -  -  -  -  - 
รวมส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  -  -  -  - 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 500,000  500,000  (2,867)  (3,401)  497,133  496,599 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 500,000  500,000  (2,867)  (3,401)  497,133  496,599 
รวม 500,000  500,000  (2,867)  (3,401)  497,133  496,599 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกู ้จ านวน 500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 
บาท จ านวนเงิน 500.00 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ ้นกู ้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่
ถอนวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 6.50 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วนัส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปี
บญัชีของงบการเงินรวม 

 
22. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรส าหรับงวด 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (391)  (9,430)  -  (9,072) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,749  -  4,878  - 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ 
ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 

 
5,358 

  
(9,430) 

  
4,878 

  
(9,072) 

 
 
 
 



31 

 

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
23.1 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทั กรรมการ

ผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานได้รับและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน 
กลุ่ มบ ริษัทด าเนิน กิจการในส่วนงานหลัก  คือ  การรับ เหมาก่อส ร้าง และการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์และด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ เน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระส าคญัในส่วนงานการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มี
การแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมด
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

23.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่

ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ แสดงไดด้งัน้ี 
 สัดส่วนต่อรายได ้  รายได ้
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562 
 ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 
เอกชนแห่งท่ีหน่ึง 39.27  17.82  664,471  235,265 
ราชการแห่งท่ีหน่ึง -  10.79  -  142,466 
ราชการแห่งท่ีสอง -  10.67  -  140,832 

รวม 39.27  39.28  664,471  518,563 
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24. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯ กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
24.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 
บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 
กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง 
บริษทั เทคเนอร์ จ ากดั บริษทัร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส การร่วมคา้โดยมีบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้ 
บริษทั เฟรมเทคนิค จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อีเอสไอ เทรดดิ้ง จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อี.เอส.อินเตอร์เนชัน่แนล (1991) จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จ ากดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ 
บริษทั ไชน่า สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยิเนียร่ิง(ประเทศไทย) จ ากดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ 
 

24.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการก าหนดราคา ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
บริษัทย่อย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดอ้ื่น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก -  -  -  356 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม -  -  1,122  1,521 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี -  -  2,704  2,879 
การร่วมค้า         
รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 995,791  139,863  995,791  139,863 
รายไดอ้ื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 2,336  2,752  2,336  2,752 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
รายไดอ้ื่น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 289  171  289  171 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 91,223  59,973  91,223  59,973 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 373  375  373  375 
ผู้ร่วมค้า         
รายไดอ้ื่น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 32,616  16,338  32,616  16,338 
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24.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  1,085,163  1,085,163 
การร่วมคา้ 347,110  533,817  347,110  533,817 

รวม 347,110  533,817  1,432,273  1,618,980 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (1,085,163)  (1,085,163) 

สุทธิ 347,110  533,817  347,110  533,817 

ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน        
บริษทัยอ่ย -  -  119,852  119,852 
การร่วมคา้ 121,756  57,362  121,756  57,362 

รวม 121,756  57,362  241,608  177,214 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (21,581)  (21,253) 

สุทธิ 121,756  57,362  220,027  155,961 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา        
การร่วมคา้ 1,577,685  1,904,567  1,577,685  1,904,567 

รวม 1,577,685  1,904,567  1,577,685  1,904,567 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัร่วม        
ยอดคงเหลือตน้ปี 19,007  19,007  19,007  19,007 
ให้กูยื้มเพ่ิม -  -  -  - 
รับช าระคืน -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 19,007  19,007  19,007  19,007 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,007)  (19,007)  (19,007)  (19,007) 
สุทธิ -  -  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  983  983 
บริษทัร่วม 539  539  539  539 
การร่วมคา้ 955  23,021  955  23,021 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,182  274  1,182  274 

รวม 2,676  23,834  3,659  24,817 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (699)  (699)  (699)  (699) 

สุทธิ 1,977  23,135  2,960  24,118 

เงินทดรองจ่ายอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  24,167  17,366 
บริษทัร่วม 28,089  27,366  28,089  27,366 
การร่วมคา้ 130,265  130,265  130,265  130,265 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11  11  11  11 

รวม 158,365  157,642  182,532  175,008 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (28,089)  (27,366)  (28,089)  (27,366) 

สุทธิ 130,276  130,276  154,443  147,642 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  -  703 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85,192  163,483  85,192  163,483 
ผูร่้วมคา้ 2,632  2,632  -  - 

รวม 87,824  166,115  85,192  164,186 

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40  3  40  3 

รวม 40  3  40  3 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  346,129  422,356 
กูยื้มเพ่ิม -  -  -  45,000 
จ่ายช าระคืน -  -  (4,000)  (121,227) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  342,129  346,129 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  54,201  52,855 

รวม -  -  54,201  52,855 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า        
การร่วมคา้ 242,456  332,055  242,456  332,055 

รวม 242,456  332,055  242,456  332,055 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัทั้งจ านวนเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองงวด 

24.4 การค ้าประกนัระหวา่งกนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดใ้หก้ารค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือของบริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จ านวนเงิน 47.00 ลา้น
บาท ตามหมายเหตุ 18 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ได้น าหนังสือค ้าประกนัของ
สถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 142.24 ลา้นบาท เท่ากันทั้งสองงวด ไปเป็นหลักประกันการอุทธรณ์
การประเมินภาษีอากรของกิจการร่วมค้า พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย  ตามหมายเหตุ 26.4 

ณ วนัที ่ 31 มีนาคม 2563 และวนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2562 บ ริษทัฯ ไดน้ าหน ังสือค ้ า
ประกนัของสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 849.14 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด ไปเป็นหลกัประกนั
งานโครงการของกิจการร่วมคา้ พีซีเอส ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ ตามสัดส่วนการร่วมคา้ของบริษทัฯ 

24.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 14,407  11,138  14,407  11,138 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 338  289  338  289 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 314  303  314  303 

รวม 15,059  11,730  15,059  11,730 
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25. รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        

มูลค่าสินทรัพยใ์นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,701  786  1,701  786 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 119  55  119  55 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าเพ่ิมจาก        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,492  -  11,337  - 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน        

มูลค่าสินทรัพยใ์นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,009  480  1,009  480 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 71  34  71  3 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากค าพิพากษา -  16,466  -  16,466 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ลดลงจากค าพิพากษา -  5,709  -  5,709 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากค าพิพากษา -  (12,199)  -  (12,199) 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        
เป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ -  18,000  -  - 

โอนสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั        
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 99,390  125,829  99,353  125,825 

 
26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

นอกจากหน้ีสินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นดงัน้ี 
26.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 57.00  (34.40)  22.60  57.00  -  57.00 
เงินกูยื้มระยะสั้น 45.00  (45.00)  -  45.00  (45.00)  - 
หนงัสือค ้าประกนั 15,699.92  (6,927.56)  8,772.36  15,446.46  (7,538.87)  7,907.59 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต            
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 12,981.49  (3,258.14)  9,723.35  13,575.44  (3,081.16)  10,494.28 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 55.00  (34.40)  20.60  55.00  -  55.00 
หนงัสือค ้าประกนั 14,448.29  (6,298.96)  8,149.33  14,817.86  (6,910.27)  7,907.59 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต            
ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 12,981.49  (3,258.14)  9,723.35  13,575.44  (3,081.16)  10,494.28 

 

26.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการจ้าง
ผูรั้บเหมาช่วงดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สัญญาจา้งช่วงรับเหมาก่อสร้าง 2,573.07  2,810.43  2,573.07  2,810.43 

 

26.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัได้เขา้ท าสัญญากับลูกคา้ซ่ึงยงั
ไม่ไดส่้งมอบหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2562 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สัญญารับเหมาก่อสร้าง 12,919.22  14,389.06  12,919.22  14,389.06 

 

26.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มี
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 
มกราคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เพิ่มเติม และภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 
ถึงเดือนธันวาคม 2557 เพิ่มเติม พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม จ านวนเงิน 135.82 ล้านบาท และ
จ านวนเงิน 133.74 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีไดย้ื่นอุทธรณ์ไวแ้ลว้ ปัจจุบนัการประเมินภาษีอากรอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
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27. คดีความที่มีนัยส าคัญ 
เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งสามญั คดีหมายเลขด าท่ี 

829/2561 เพื่อขอให้การรับโอนหุน้ในบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2549 
และวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ตกเป็นโมฆะ และให้คืนทรัพยแ์ก่โจทก์ ทุนทรัพย ์จ านวนเงิน 244.94 
ลา้นบาท โดยศาลสั่งจ าหน่ายคดีชัว่คราวเพื่อรอผลของคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีน้ี ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ท่ีดีในคดีความน้ีและคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ จึงไม่ไดส้ ารอง
เผ่ือความเสียหายจากคดีความน้ีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
28. การจัดประเภทรายการใหม่ 

งบการเงินของงวดก่อนท่ีน ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบไดก้บัการจดัประเภทรายการในงบการเงินของงวดปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไรส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทรายการใหม่  ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 671,613  (671,613)  - 
มูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 5,372,309  (5,372,309)  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  6,043,922  6,043,922 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,999,081  (1,999,081)  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา -  1,999,081  1,999,081 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทรายการใหม่  ตามท่ีรายงานใหม่ 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 770,212  (770,212)  - 
มูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 5,315,864  (5,315,864)  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  6,086,076  6,086,076 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,999,082  (1,999,082)  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา -  1,999,082  1,999,082 
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29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 ได้มีมติ

อนุมติัให้ลงทุนในบริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากดั โดยการซ้ือหุ้นเพิ่มทุน จ านวน 115,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
100 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 11,500,000.00 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 69.70 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563 ได้มี
มติอนุมติัให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร
ส าหรับปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 9.60 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
สามญั ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมจ านวนเงิน 95.33 ลา้นบาท  

 
30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

______________________________ 
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