
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทัฯ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ และฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษทัฯ และผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมของกลุ่มบริษทัฯ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 5.9 และ 17 เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2563 

บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินราคาของที่ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าที่เป็นปัจจุบนั 
โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงวิธีการวดัมูลค่าที่ดินจากราคาทุนเดิมเป็นราคาที่ตีใหม่ตามวิธีการเปลี่ยนทนัที
เป็นตน้ไป บริษทัฯ ไดบ้นัทึกราคาส่วนท่ีตีเพิ่มขึ้นไปยงับญัชีท่ีดินท่ีตีราคาเพิ่มคู่กบั “บญัชีส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย”์ ซ่ึงแสดงในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น การบนัทึกบญัชีดงักล่าวถูกตอ้งและ
เหมาะสมแลว้ ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 
กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จจากการ

ประเมินของวิศวกร โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.17 เน่ืองจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษัทฯ รับรู้ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั และกระบวนการในการวดัมูลค่า รวมถึงรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการรับรู้รายไดน้ั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประเมินขั้นความส าเร็จของงาน 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าการรับรู้รายไดจ้ากการก่อสร้างเป็นรายการท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม
อยา่งเป็นสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโดยการ 
• สอบถามฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบและท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใช้ประเมินขั้น

ความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
• ประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการท่ีฝ่ายบริหาร

ใช้ในการติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความส าเร็จของงาน
ก่อสร้าง 

• ทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบนัทึกตน้ทุนของงานก่อสร้าง 

• สุ่มเลือกสัญญารับเหมาก่อสร้างและอ่านสัญญาดงักล่าวเพื่อพิจารณาเง่ือนไขต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ประเมินความรู้ความสามารถของวิศวกร สอบทานการประเมินขั้นความส าเร็จของงาน รวมทั้ง

เขา้สังเกตการณ์สถานท่ีก่อสร้างร่วมกบัวิศวกรของโครงการ 
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• สอบทานการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างโดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
และตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2563  
 
ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปี
นั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น
และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมี
ความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาก
การใชง้บงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบ ัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื ่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมก ับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื ่อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั
ที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข ้อสงสัยอย่างมีนัยส าค ัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัฯ 
และบริษทัฯ ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดร้ับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบ
กลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี
นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด 
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได ้อย ่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 
 (นางสาววรรญา พุทธเสถียร) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 123,945,345.61         178,568,267.28         112,394,998.99         173,018,193.72         

เงินลงทุนชวัคราว 7 -                             621,043,833.95         -                             620,899,808.61         

ลูกหนีการคา้

บุคคลภายนอก 8 861,292,741.16         741,962,369.14         861,292,741.16         741,962,369.14         

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 และ 36.3 103,215,331.67         533,816,541.36         103,215,331.67         533,816,541.36         

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 10 7,873,741,165.24      6,043,921,730.66      7,873,741,165.24      6,086,076,484.12      

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36.3 -                             -                             -                             -                             

สินคา้คงเหลือ 1,400,000.00             -                             -                             -                             

ตน้ทุนส่วนเพิมในการไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 20,493,118.75           13,785,585.64           20,493,118.75           13,785,585.64           

ตน้ทุนการทาํให้เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 93,958,799.08           467,654,807.74         92,002,393.28           467,654,807.74         

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 11 123,478,348.00         120,134,950.00         -                             -                             

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 12 320,209,823.58         293,396,004.93         318,199,761.78         291,505,943.13         

เงินทดรองจ่ายอืน 137,084,168.66         135,564,561.66         137,851,039.66         152,931,432.66         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 145,521,893.78         99,390,505.73           144,803,363.52         99,353,387.27           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 7 19,281,662.71           -                             19,281,662.71           -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 83,284,774.85           128,244,825.09         78,741,790.77           125,560,284.67         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,906,907,173.09      9,377,483,983.18      9,762,017,367.53      9,306,564,838.06      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                             -                             -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                             -                             416,493,000.00         404,993,000.00         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 127,535,328.43         42,165,871.71           71,635,567.85           -                             

เงินลงทุนระยะยาวอืน -                             164,617.71                -                             164,617.71                

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 16 112,451,942.48         106,385,484.47         112,451,942.48         106,385,484.47         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 779,927,877.29         163,594,557.29         773,511,489.68         158,972,698.91         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18.1 19,343,200.86           -                             18,549,132.75           -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14,450,789.78           15,181,519.87           14,084,917.31           15,251,168.13           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 68,228,622.62           69,222,818.84           62,261,839.79           65,227,472.69           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 20 789,373,596.86         786,520,210.76         789,373,596.86         730,164,321.19         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 9,672,681.09             23,823,317.99           -                             -                             

อืน ๆ 23,104,621.32           12,817,145.62           21,657,331.92           12,011,640.22           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,944,088,660.73      1,219,875,544.26      2,280,018,818.64      1,493,170,403.32      

รวมสินทรัพย์ 11,850,995,833.82    10,597,359,527.44    12,042,036,186.17    10,799,735,241.38    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 22 2,616,399,945.92      2,803,473,047.52      2,571,684,603.45      2,758,549,020.14      

เจา้หนีการคา้

บุคคลภายนอก 789,311,710.16         1,112,442,991.81      781,689,274.93         1,101,832,917.84      

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36.3 11,478,827.59           166,115,067.77         11,478,827.59           164,186,053.92         

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 336,263,255.91         314,046,863.70         334,553,163.47         302,557,361.47         

ตน้ทุนการก่อสร้างทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,611,554,916.53      209,569,792.19         1,611,554,916.53      204,610,297.86         

หนีสินทีเกิดจากสัญญา 10 1,930,615,595.88      1,999,081,563.70      1,923,735,194.88      1,999,081,563.70      

ส่วนของหนีสินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

หนีสินตามสัญญาเช่า 18.2 10,904,727.75           2,353,654.25             10,092,772.67           2,353,654.25             

หุน้กู้ 24 498,748,305.50         -                             498,748,305.50         -                             

เงินกูย้มืระยะสนั

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36.3 -                             -                             339,128,423.23         346,128,423.23         

หนีสินจากการคาํประกนัตามคาํพิพากษา 23 639,713,974.99         598,968,311.23         639,713,974.99         598,968,311.23         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 721,701.17                575,897.10                -                             -                             

หนีสินหมุนเวียนอืน 127,789,486.59         131,013,633.74         183,400,515.51         180,589,385.13         

รวมหนีสินหมุนเวยีน 8,573,502,447.99      7,337,640,823.01      8,905,779,972.75      7,658,856,988.77      

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า 18.2 7,295,974.01             4,025,465.76             7,295,974.01             4,025,465.76             

หุน้กู้ 24 420,478,738.29         496,598,563.96         420,478,738.29         496,598,563.96         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 121,839,179.06         5,791.70                    121,839,179.06         5,791.70                    

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 213,667,720.62         199,480,176.00         210,475,717.62         193,431,890.00         

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 763,281,611.98         700,109,997.42         760,089,608.98         694,061,711.42         

รวมหนีสิน 9,336,784,059.97      8,037,750,820.43      9,665,869,581.73      8,352,918,700.19      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

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

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,361,817,957 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,361,817,957.00      1,361,817,957.00      1,361,817,957.00      1,361,817,957.00      

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,361,817,957 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,361,817,957.00      1,361,817,957.00      1,361,817,957.00      1,361,817,957.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 734,849,520.08         734,849,520.08         734,849,520.08         734,849,520.08         

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 27,600,000.00           27,600,000.00           27,600,000.00           27,600,000.00           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (97,948,699.90)          435,341,229.93         (235,210,239.22)        322,549,064.11         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 487,109,366.58         -                             487,109,366.58         -                             

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 2,513,428,143.76      2,559,608,707.01      2,376,166,604.44      2,446,816,541.19      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 783,630.09                -                             -                             -                             

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,514,211,773.85      2,559,608,707.01      2,376,166,604.44      2,446,816,541.19      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,850,995,833.82    10,597,359,527.44    12,042,036,186.17    10,799,735,241.38    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 8,579,020,033.40   9,371,972,075.79   8,579,020,033.40   9,371,972,075.79   

รายไดจ้ากการบริการ 132,583.86             -                          -                          -                          

กาํไรจากการซือธุรกิจ 3.5 3,808,992.57          -                          -                          -                          

รายไดอื้น 30 190,031,901.61      235,629,168.22      185,072,894.73      233,736,122.35      

รวมรายได้ 8,772,993,511.44   9,607,601,244.01   8,764,092,928.13   9,605,708,198.14   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 8,482,124,462.14   8,575,280,563.90   8,487,594,166.98   8,577,503,181.45   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 196,008.12             -                          -                          -                          

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 551,239,803.34      656,917,036.71      534,691,796.39      633,689,502.23      

ตน้ทุนทางการเงิน 192,682,859.18      173,634,589.92      201,374,490.22      183,461,469.62      

รวมค่าใช้จ่าย 9,226,243,132.78   9,405,832,190.53   9,223,660,453.59   9,394,654,153.30   

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

จากการลงทุนในการร่วมค้า (453,249,621.34)     201,769,053.48      (459,567,525.46)     211,054,044.84      

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในการร่วมคา้ 13,733,888.87        36,529,726.58        -                          -                          

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (439,515,732.47)     238,298,780.06      (459,567,525.46)     211,054,044.84      

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 33.1 (1,979,001.30)         (17,256,096.20)       (2,990,247.07)         (20,005,478.83)       

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (441,494,733.77)     221,042,683.86      (462,557,772.53)     191,048,566.01      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่-สุทธิจากภาษี 33.2 487,109,366.58      -                          487,109,366.58      -                          

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้- สุทธิจากภาษี 33.2 2,659,844.59          (24,993,932.60)       125,726.19             (24,519,667.00)       

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 489,769,211.17      (24,993,932.60)       487,235,092.77      (24,519,667.00)       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษี 489,769,211.17      (24,993,932.60)       487,235,092.77      (24,519,667.00)       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี 48,274,477.40        196,048,751.26      24,677,320.24        166,528,899.01      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (440,622,517.43)     221,042,683.86      

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (872,216.34)            -                          

(441,494,733.77)     221,042,683.86      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 49,146,693.74        196,048,751.26      

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (872,216.34)            -                          

48,274,477.40        196,048,751.26      

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน (0.32)                       0.16                        (0.34)                       0.14                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทีออก ส่วนเกนิมูลค่า องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง ของบริษทัใหญ่

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,361,817,957.00 734,849,520.08  27,600,000.00  435,341,229.93    -                                                  2,559,608,707.01  -                        2,559,608,707.01  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับปี

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                       -                     -                   (440,622,517.43)   -                                                  (440,622,517.43)    (872,216.34)          (441,494,733.77)    

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                       -                     -                   2,659,844.59        487,109,366.58                               489,769,211.17     -                        489,769,211.17     

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับปี -                       -                     -                   (437,962,672.84)   487,109,366.58                               49,146,693.74       (872,216.34)          48,274,477.40       

รายการกบัผู้เป็นเจ้าของ

เงนิทุนทไีด้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เพมิขึนจากการซือธุรกิจ 3.5 -                       -                     -                   -                       -                                                  -                        1,655,846.43         1,655,846.43         

เงินปันผล 28.1 -                       -                     -                   (95,327,256.99)    -                                                  (95,327,256.99)      -                        (95,327,256.99)      

รวมเงนิทุนทไีด้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                       -                     -                   (95,327,256.99)    -                                                  (95,327,256.99)      1,655,846.43         (93,671,410.56)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ -                       -                     -                   (95,327,256.99)    -                                                  (95,327,256.99)      1,655,846.43         (93,671,410.56)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 1,361,817,957.00 734,849,520.08  27,600,000.00  (97,948,699.90)    487,109,366.58                               2,513,428,143.76  783,630.09            2,514,211,773.85  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่



12

รวม

ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง ของบริษัทใหญ่

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,361,817,957.00      734,849,520.08         18,000,000.00           354,433,370.34          2,469,100,847.42      2,469,100,847.42      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับปี

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                            -                            -                            221,042,683.86          221,042,683.86         221,042,683.86         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                            -                            -                            (24,993,932.60)           (24,993,932.60)          (24,993,932.60)          

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับปี -                            -                            -                            196,048,751.26          196,048,751.26         196,048,751.26         

รายการกบัผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผล 28.2 -                            -                            -                            (105,540,891.67)         (105,540,891.67)        (105,540,891.67)        

รวมเงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                            -                            -                            (105,540,891.67)         (105,540,891.67)        (105,540,891.67)        

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ -                            -                            -                            (105,540,891.67)         (105,540,891.67)        (105,540,891.67)        

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 27.2 -                            -                            9,600,000.00             (9,600,000.00)             -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 1,361,817,957.00      734,849,520.08         27,600,000.00           435,341,229.93          2,559,608,707.01      2,559,608,707.01      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม
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ทุนทอีอก ส่วนเกินมูลค่า องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 1,361,817,957.00   734,849,520.08   27,600,000.00   322,549,064.11      -                                                      2,446,816,541.19   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                         -                      -                    (462,557,772.53)     -                                                      (462,557,772.53)     

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                      -                    125,726.19             487,109,366.58                                  487,235,092.77      

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                      -                    (462,432,046.34)     487,109,366.58                                  24,677,320.24        

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผล 28.1 -                         -                      -                    (95,327,256.99)       -                                                      (95,327,256.99)       

รวมเงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                         -                      -                    (95,327,256.99)       -                                                      (95,327,256.99)       

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                         -                      -                    (95,327,256.99)       -                                                      (95,327,256.99)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 1,361,817,957.00   734,849,520.08   27,600,000.00   (235,210,239.22)     487,109,366.58                                  2,376,166,604.44   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 1,361,817,957.00   734,849,520.08   18,000,000.00   271,161,056.77      -                                                      2,385,828,533.85   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                         -                      -                    191,048,566.01      -                                                      191,048,566.01      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                      -                    (24,519,667.00)       -                                                      (24,519,667.00)       

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                      -                    166,528,899.01      -                                                      166,528,899.01      

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผล 28.2 -                         -                      -                    (105,540,891.67)     -                                                      (105,540,891.67)     

รวมเงินทุนทีได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                         -                      -                    (105,540,891.67)     -                                                      (105,540,891.67)     

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                         -                      -                    (105,540,891.67)     -                                                      (105,540,891.67)     

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 27.2 -                         -                      9,600,000.00     (9,600,000.00)         -                                                      -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 1,361,817,957.00   734,849,520.08   27,600,000.00   322,549,064.11      -                                                      2,446,816,541.19   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (441,494,733.77)        221,042,683.86         (462,557,772.53)        191,048,566.01         

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับมาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 1,979,001.30             17,256,096.20           2,990,247.07             20,005,478.83           

ค่าเสือมราคา 36,380,577.78           22,026,946.97           32,595,381.13           22,312,699.66           

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 3,841,610.61             6,461,446.29             3,924,849.58             6,553,845.22             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 42,171,238.29           51,039,260.17           58,798,819.37           67,419,048.20           

(โอนกลบั)ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน -                             (2,935.23)                   -                             (2,935.23)                   

(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (8,789.88)                   (1,526,295.62)            (8,789.88)                   (1,525,061.58)            

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (387.24)                      -                             -                             -                             

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึนจริง 2,966.12                    62,288.61                  2,966.12                    62,288.61                  

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายทดิีน อาคารและอุปกรณ์ (542,074.05)               (365,394.78)               (539,278.32)               (321,622.74)               

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 46,021.78                  57.09                         46,021.78                  57.09                         

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 669,126.01                306,943.06                632,007.55                302,191.39                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินทดรองจ่ายอืน 37,100.00                  -                             37,100.00                  -                             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํค่าทีดิน -                             5,000,000.00             -                             -                             

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนีสิน (27,489,311.04)          (37,891,765.88)          (27,489,311.04)          (37,883,339.37)          

กาํไรจากคาํพพิากษา -                             (11,174,414.57)          -                             (11,174,414.57)          

ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 40,745,663.76           40,745,663.76           40,745,663.76           40,745,663.76           

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในการร่วมคา้ (13,733,888.87)          (36,529,726.58)          -                             -                             

กาํไรจากการซือธุรกิจ (3,808,992.57)            -                             -                             -                             

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 21,019,798.36           52,207,649.00           20,708,433.36           50,568,487.00           

รายไดด้อกเบีย (10,342,264.40)          (17,580,275.68)          (10,230,908.42)          (17,096,266.71)          

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 170,818,352.34         158,174,593.73         179,801,298.47         168,171,510.81         

ตน้ทุนการทาํรายการกูย้มืตดัจาํหน่าย 2,719,494.83             1,890,866.98             2,628,179.83             1,731,839.60             

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (176,989,490.64)        471,143,687.38         (157,915,092.17)        500,918,035.98         

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

เงินสดจ่ายเพอืซือหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                             (200,000,000.00)        -                             (200,000,000.00)        

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                             602,000,000.00         -                             602,000,000.00         

ลูกหนีการคา้บุคคลภายนอก (117,666,778.57)        (129,959,540.49)        (117,666,778.57)        (129,959,540.49)        

ลูกหนีการคา้กิจการทเีกียวขอ้งกนั 359,872,534.62         (533,816,541.36)        434,625,729.08         (533,816,541.36)        

สินทรัพยท์ีเกิดจากสญัญา (1,800,163,395.65)     (1,664,889,029.41)     (1,849,389,417.73)     (1,676,949,029.41)     

สินคา้คงเหลือ (1,400,000.00)            -                             -                             -                             

ตน้ทุนส่วนเพมิในการไดม้าซึงสญัญา (6,707,533.11)            (1,739,815.76)            (6,707,533.11)            (1,739,815.76)            

ตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จสินตามสญัญา 373,696,008.66         184,813,362.80         375,652,414.46         184,813,362.80         

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (3,316,755.00)            (102,134,950.00)        -                             -                             

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ (26,813,818.65)          (77,723,315.31)          (26,693,818.65)          (77,723,315.31)          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 48,440,594.87           (173,534,925.70)        61,514,105.91           (180,954,854.61)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (10,287,475.70)          6,139,255.78             (9,645,691.70)            6,944,761.18             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้บุคคลภายนอก (323,131,281.65)        (82,286,281.90)          (320,143,642.91)        (85,609,369.13)          

เจา้หนีการคา้กิจการทเีกียวขอ้งกนั (154,636,240.18)        135,327,925.26         (152,707,226.33)        135,366,565.26         

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 49,705,703.25           83,763,247.48           59,485,113.04           92,314,004.55           

ตน้ทุนการก่อสร้างทยีงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,401,985,124.34      (57,379,995.02)          1,406,944,618.67      (57,051,290.67)          

หนีสินทีเกิดจากสญัญา (68,465,967.82)          804,475,032.93         (75,346,368.82)          804,475,032.93         

หนีสินหมุนเวยีนอืน (9,693,560.61)            (4,376,992.89)            (10,274,523.44)          (5,451,149.56)            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน (3,507,448.00)            (9,796,222.00)            (3,507,448.00)            (9,796,222.00)            

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน (469,079,779.84)        (749,975,098.21)        (391,775,560.27)        (632,219,365.60)        

เงินสดรับจากดอกเบีย 778,804.25                4,803,530.43             766,545.84                4,798,580.26             

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 112,874,870.46         269,581,609.32         98,724,233.56           269,581,609.32         

เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้ (146,972,664.06)        (170,076,794.60)        (144,806,217.36)        (168,786,963.72)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (502,398,769.19)        (645,666,753.06)        (437,090,998.23)        (526,626,139.74)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพมิขนึ)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ 601,626,935.78         (606,804,421.32)        601,626,935.78         (606,804,421.32)        

(เพมิขนึ)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินทตีิดภาระคาํประกนั (2,853,386.10)            227,312,462.06         (59,209,275.67)          227,784,215.34         

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (11,500,000.00)          -                             

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในการร่วมคา้ (71,635,567.85)          -                             (71,635,567.85)          -                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน 144,412.59                -                             -                             -                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน 164,617.71                -                             164,617.71                -                             

เงินสดจ่ายเพอืซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (26,000,000.00)          (4,615,670.00)            (26,000,000.00)          (4,615,670.00)            

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,361,968.76)          (14,317,791.39)          (13,311,112.08)          (9,763,260.76)            

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 621,214.96                441,672.90                621,214.96                397,900.86                

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (301,600.00)               -                             (301,600.00)               -                             

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (7,125,259.33)            (10,657,246.00)          (6,772,977.57)            (10,644,941.00)          

เงินสดรับจากดอกเบีย 12,757,841.84           12,475,480.72           12,552,774.53           11,997,274.14           

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 490,037,240.84         (396,165,513.03)        426,235,009.81         (391,648,902.74)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพมิขนึ(ลดลง)ในเงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (186,864,416.60)        896,366,903.44         (186,864,416.69)        851,601,903.44         

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก -                             (40,000,000.00)          -                             (40,000,000.00)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 133,785.00                -                             -                             45,000,000.00           

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั (152,601.00)               -                             (7,000,000.00)            (121,227,000.00)        

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกู ้ (300,000.00)               -                             -                             -                             

เงินสดรับจากหุน้กู ้ 420,000,300.00         495,500,000.00         420,000,300.00         495,500,000.00         

เงินสดจ่ายในหุน้กู ้ -                             (447,100,000.00)        -                             (447,100,000.00)        

เงินสดจ่ายในหนีสินตามสญัญาเช่า (11,016,971.74)          (3,126,482.86)            (9,673,599.11)            (3,126,482.86)            

เงินสดจ่ายในเจา้หนีค่าสินทรัพย์ (3,011,185.30)            (2,104,973.45)            (2,376,418.50)            (2,104,973.45)            

เงินสดจ่ายในดอกเบีย (165,723,286.26)        (161,219,976.42)        (168,526,054.60)        (166,885,249.20)        

เงินสดจ่ายในเงินปันผล (95,324,051.29)          (105,395,609.19)        (95,324,051.29)          (105,395,609.19)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (42,258,427.19)          632,919,861.52         (49,764,240.19)          506,262,588.74         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลียน (54,619,955.55)          (408,912,404.57)        (60,620,228.61)          (412,012,453.74)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทมีีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (2,966.12)                   (62,288.61)                 (2,966.12)                   (62,288.61)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (54,622,921.67)          (408,974,693.18)        (60,623,194.73)          (412,074,742.35)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 178,568,267.28         587,542,960.46         173,018,193.72         585,092,936.07         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 123,945,345.61         178,568,267.28         112,394,998.99         173,018,193.72         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
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 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่มศรีสุชาต 
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวง
กว้างขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 
2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
 



17 

 

2.3 ในการจดัท างบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัฯ ตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบัรายได้ ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 

 
3. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 

3.1 ในการจัดท างบการเงินรวม บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษทัฯ) ไดร้วมบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง 
  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99  99.99 
บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99 
กิจการร่วมคา้พีเออาร์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100.00  100.00 
บริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากดั ให้บริการ ออกแบบและติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ต และจ าหน่ายอุปกรณ์
การส่ือสารคมนาคมทุกประเภท 

ไทย 69.70  - 

 

3.2 กลุ่มบริษทัฯ จะถือว่ามีการควบคุมผูไ้ดรั้บการลงทุนเม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และมีความสามารถใชอ้ านาจใน
การสั่งการกิจกรรมของผูไ้ดรั้บการลงทุนท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นได ้

3.3 กลุ่มบริษทัฯ รวมบริษทัย่อยในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บอ านาจควบคุมบริษทั
ยอ่ยจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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3.5 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหว่าง
ปีปัจจุบนัดงัน้ี 
- การซ้ือธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 
ได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนในบริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากัด โดยการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด จ านวน 
115,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 11,500,000.00 บาท โดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 69.70 บริษทัฯ จึงถือว่ามีการควบคุมบริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากดั และน างบการเงินของ
บริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากัด มารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ซ่ึง
เป็นวนัท่ีบริษทัฯ มีการควบคุมบริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากดั 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้รายการซ้ือธุรกิจของบริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากดั ณ วนัท่ีซ้ือในงบ
การเงินรวมสรุปไดด้งัน้ี 

 ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
 บาท 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.71 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,489,540.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น (18,816.00) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,885.00) 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 5,464,839.71 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,655,846.43) 
ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้เป็นของบริษทัฯ 3,808,993.28 
หกั ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจ - 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษทัยอ่ย (0.71) 
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ 3,808,992.57 

 

3.6 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีท่ีเหมือนกันใช้นโยบายการบัญชี
เช่นเดียวกบับริษทัฯ 

3.7 บริษทัฯ ค านวณเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.99 เสมือนหน่ึงถือหุ้น
ร้อยละ 100 

3.8 ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทัฯ และทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงิน
รวมแลว้ 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 
4.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงที่มีผล
บงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที ่เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 32 เร่ือง การ
แสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตัิเป็นคร้ัง
แรก บริษทัฯ มีการน านโยบายการบญัชีใหม่ที่น ามาถือปฏิบตัิตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.7 และ 5.13 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติั
ตั้งแต่วนัที ่ 1 มกราคม 2563 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเง ิน ด งักล ่าว เป็ นรายการปร ับปรุงก บั ก า ไรสะสมตน้ งวด  (Modified 
retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และ
รายการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2563 เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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ผลกระทบต่องบการเงิน 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบ

แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบจาก 
 ณ วนัที่        

31 ธนัวาคม 2562 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9  

มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 621,043,833.95 (621,043,833.95) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 621,043,833.95 - 621,043,833.95 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 164,617.71 - 164,617.71 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 164,617.71 (164,617.71) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 163,594,557.29 - (7,533,048.33) 156,061,508.96 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 26,757,639.64 26,757,639.64 

หน้ีสินหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 
 

2,353,654.25 
 
- 

 
8,694,003.23 

 
11,047,657.48 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,025,465.76 - 10,530,588.08 14,556,053.84 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบจาก 
 ณ วนัที่        

31 ธนัวาคม 2562 
มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 9  

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 620,899,808.61 (620,899,808.61) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 620,899,808.61 - 620,899,808.61 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 164,617.71 - 164,617.71 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 164,617.71 (164,617.71) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 158,972,698.91 - (7,533,048.33) 151,439,650.58 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 24,602,311.93 24,602,311.93 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบจาก 
 ณ วนัที่        

31 ธนัวาคม 2562 
มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 9  

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 
 

2,353,654.25 
-  

7,350,630.60 
 

9,704,284.85 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,025,465.76 - 9,718,633.00 13,744,098.76 

 

4.1.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ได้
ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ และจดั
ประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 
มูลค่ายติุธรรมผา่น 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     
สินทรัพยท์างการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 178,568,267.28 178,568,267.28 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 1,250,716.39 - 619,793,117.56 621,043,833.95 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด 
ภาระค ้าประกนั 

 
- 

 
- 

 
786,520,210.76 

 
786,520,210.76 

หน้ีสินทางการเงิน     
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน     
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - 2,428,300,489.77 2,428,300,489.77 
ทรัสตรี์ซีต - - 112,960,123.33 112,960,123.33 
ตัว๋อาวลั - - 217,288,407.04 217,288,407.04 
เงินกูย้ืมมีก าหนดเวลา - - 44,924,027.38 44,924,027.38 

หุ้นกู ้ - - 496,598,563.96 496,598,563.96 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 25,603,711.32 25,603,711.32 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 
มูลค่ายติุธรรมผา่น 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     
สินทรัพยท์างการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 173,018,193.72 173,018,193.72 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 1,106,691.05 - 619,793,117.56 620,899,808.61 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด 
ภาระค ้าประกนั 

 
- 

 
- 

 
730,164,321.19 

 
730,164,321.19 

หน้ีสินทางการเงิน     
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน     
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - 2,428,300,489.77 2,428,300,489.77 
ทรัสตรี์ซีต - - 112,960,123.33 112,960,123.33 
ตัว๋อาวลั - - 217,288,407.04 217,288,407.04 

เงินกูยื้มระยะส้ันบุคคลและกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
346,128,423.23 

 
346,128,423.23 

หุ้นกู ้ - - 496,598,563.96 496,598,563.96 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 23,448,383.61 23,448,383.61 

 

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายมีมูลค่า
ใกลเ้คียงมูลค่ายติุธรรม 

4.1.2 สัญญาเช่า 
ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัฯ 

รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน
ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยมีมูลค่า
เท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย
ล่วงหน้าหรือคา้งจ่าย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อน
วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน
กู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มดังกล่าวของกลุ่มบริษทัฯ 
และบริษทัฯ ท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อยู่ระหวา่งร้อยละ 
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 
 บาท  บาท 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
20,619,854.30 

  
18,382,794.30 

หกั   ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,395,262.99)  (1,313,530.70) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 

 
19,224,591.31 

  
17,069,263.60 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 6,379,120.01  6,379,121.01 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 25,603,711.32  23,448,384.61 

ประกอบดว้ย    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 11,047,657.48  9,704,284.85 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 14,556,053.84  13,744,098.76 

 25,603,711.32  23,448,383.61 
 

4.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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5. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
5.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัท างบการเงิน 

เกณฑ์การวดัมูลค่าที่ใช้จดัท างบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกบัเกณฑ์
อื่น ๆ ส าหรับรายการท่ีมีการใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าอ่ืนได้เปิดเผยเกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใช้ใน
นโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยการแปลงค่าเป็นเงินบาทไทย

โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนทนัที ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันส้ินงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทไทย

โดยใชอ้ตัราปิด 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการช าระเงินของรายการท่ีเป็นตวัเงินหรือจาก

การแปลงค่าของรายการท่ีเป็นตวัเงินรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีเกิดรายการ 
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 
ออมทรัพยแ์ละประจ าไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระค ้าประกัน โดยไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชีซ่ึง
แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

5.4 เงินลงทุน 
เงินลงทุนท่ีแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามงบการเงินรวมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียซ่ึง
รับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีได้มาด้วยการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือ
ขาดทุนหรือก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัฯ มี
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้นโดยส่วนทุนหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม และ
การร่วมคา้ จะถูกน าไปหกัจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น 
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หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้มีจ านวนเงินเท่ากบั
หรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะ
ยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ ในบริษทัร่วม 
และการร่วมคา้นั้น) กลุ่มบริษทัฯ จะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น เมื่อส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ มีมูลค่าลดลงจน
เป็นศูนยแ์ลว้ กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มเติมเป็นหน้ีสินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษทัฯ 
มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจากการอนุมานหรือได้มีการจ่ายเงินเพื่อช าระ
ภาระผูกพนัแทนบริษทัร่วม และการร่วมคา้ไปแลว้ หากในเวลาต่อมา บริษทัร่วม และการร่วมคา้มี
ก าไร กลุ่มบริษทัฯ จะเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งก าไรของกลุ่มบริษทัฯ อีกคร้ังหลงัจากท่ีส่วนแบ่งก าไรมี
จ านวนเงินเท่ากบัส่วนแบ่งขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามารับรู้ 
เงินลงทุนท่ีแสดงตามวิธีราคาทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตาม
วิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

5.5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประมาณการจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับช าระหน้ี 

5.6 สินคา้คงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
5.7 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
การจดัประเภทรายการขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกลุ่มบริษทัฯ ในการ

จดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน  
บริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 

• สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
• สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ

ขาดทุนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือ

กลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา 
และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการ
รับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ
ตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะ

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิ
ของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม และจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย  

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
บวกหรือหักด้วยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางด้าน
เศรษฐกิจ 
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5.8 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นท่ีดินและอาคารชุดท่ีกลุ่มบริษัทฯ ถือครองไวโ้ดยท่ี

ปัจจุบันยงัมิได้ระบุวตัถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พื่อหาประโยชน์จาก
รายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย ์แสดงดว้ยราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
- อาคารชุด      20 ปี 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

5.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม่ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ตีราคาใหม่หักผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม (ถา้มี)  อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเมื่อเร่ิมแรกหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
- อาคาร          14 – 20  ปี 
- เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                  5 ปี 
- เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน           3 – 7 ปี 
- ยานพาหนะ              5 – 7 ปี 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาท่ีน ามาใชผ้ลิตสินทรัพยอ่ื์นน ามารวม

เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยอ่ื์นนั้นโดยจะหยุดรวมเป็นราคาทุนเม่ือสินทรัพยอ่ื์นนั้น
พร้อมใชง้านตามประสงค ์

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีเกิดรายการ 
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่าย

สินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพยห์รือ
การจ าหน่ายสินทรัพย ์ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค านวณจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(ถา้มี) กบัมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือตดัรายการสินทรัพยน์ั้น 
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บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินราคาของท่ีดินอิสระ (เดิมตีราคาทุน) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และเม่ือมีการตีราคาเพิ่มขึ้นจะบนัทึกมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นไปยงัท่ีดินท่ีตีราคาเพิ่มคู่กบั “บญัชีส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย”์ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายให้มีการประเมินราคาท่ีดินเป็นคร้ังคราวเพื่อมิ
ให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั  

กลุ่มบริษทัฯ ก าหนดความถี่ในการตีราคาใหม่ส าหรับท่ีดินทุก 3 ปี และในระหวา่งน้ีหาก
มีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อมูลค่าสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัฯ จะจดัให้มีการตี
ราคาใหม่ในงวดนั้น ๆ ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของราคาท่ีตีใหม่รับรู้เป็นก าไรในก าไรหรือขาดทุนไม่เกิน
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลงในอดีตของสินทรัพยร์ายการเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนและรับรู้ส่วนท่ีเหลือในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงจ านวนสะสมเป็นส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ส าหรับส่วนท่ีลดลงของ
ราคาท่ีตีใหม่รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนไม่เกินจ านวนสะสมของส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยใ์หม่ของสินทรัพยร์ายการเดียวกนัท่ีมีอยู่ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
และรับรู้ส่วนท่ีเหลือเป็นขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลงในก าไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ่้ายในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งอยูใ่น 
“บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ซ่ึงแสดงในส่วนของถือหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตี
ราคาใหม่จะถูกน าไปหักออกจาก “บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่เกินจ านวนท่ี
เคยตีราคาเพิ่มของสินทรัพยแ์ละส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาท่ีเหลือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

5.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าแยกต่างหากจากการซ้ือและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้

แน่นอนแสดงในราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ค่าตดัจ าหน่ายคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 – 10 ปี 

5.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการกูย้มืเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ท่ีก่อสร้างโครงการต่าง ๆ กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยท่ี์
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ โดยจะหยดุบนัทึกเม่ือการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
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5.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯ จะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯ หากมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ 
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลัง
พิจารณาอยู ่ 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็
ต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

5.13 สัญญาเช่า 
- กรณีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัฯ ประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั้น
เป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการ
แลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม
มีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายช าระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ 
วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
ประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้ นส าหรับผู ้เช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพย์อ้างอิง            
การบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยอ์้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อา้งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามท่ีก าหนดไวห้กัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า
หากอตัรานั้นสามารถก าหนดไดทุ้กเมื่อ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดทุ้กเมื่อ 
กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯ 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ประกอบดว้ย 

• การจ่ายช าระคงท่ี รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา 
• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันี

หรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
• จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาใช้สิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯ จะใช้สิทธิ

เลือกซ้ือนั้น โดยราคาดังกล่าวเป็นค่าเช่าท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระในระยะการต่อ
สัญญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 

• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
วา่บริษทัฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า 

ในการใช้วิธีราคาทุน กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้วยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่า
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษทัฯ จะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้
วิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญา
เช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า หรือ
หากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ กลุ่มบริษทัฯ 
ตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุาร
ใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิงอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดย
ใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุารใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

• การเปลี่ยนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการก าหนดการจ่ายช าระเหล่านั้น 
• การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกันมูลค่า

คงเหลือ 
• กลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสัญญา และ

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
เม่ือหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงของการจ่าย

ช าระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อยา่งไรก็ตาม ถา้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สิทธิการใชมี้มูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ านวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 
สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

กลุ่มบริษัทฯ อาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า บริษทัฯ รับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

- กลุ่มบริษทัฯ ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า
ด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
รายไดจ้ากสัญญาเช่า 
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5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ี
เกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
- โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามโครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไวส้ าหรับเงินสมทบท่ีตอ้ง
จ่ายเป็นรายเดือนเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีกลุ่มบริษทัฯ และพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงพนักงานรับความเส่ียงจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเป็นสาระส าคญัโดยพนักงานจะไดรั้บ
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานจากสินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีแยกต่างหากจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดของกองทุนเท่านั้น 

เงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายให้โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไวรั้บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไร
หรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

- โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับเงินชดเชย

ท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ รับความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเป็น
สาระส าคญัโดยกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัหาผลประโยชน์ท่ีตกลงไวใ้หพ้นกังาน 

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวก้ าหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวจ้ากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลด
แตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว ้

ต้นทุนบริการและต้นทุนดอกเบ้ียจากหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวรั้บรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนด
ไว้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดท่ีเกิดรายการและตอ้งไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ในก าไรหรือขาดทุนในงวดต่อมาโดยรวมเขา้ในก าไร(ขาดทุน)สะสมทนัที 
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5.15 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก

การอนุมานซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่วา่จะสูญเสียทรัพยากร
ท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจ านวนเงินของ
ภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือมีความ
เสมือนแน่นอนว่าหลงัจากท่ีจ่ายช าระภาระผูกพนัแลว้น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน แต่
ไม่เกินจ านวนเงินของประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.16 การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดัโดยจะจดัสรร 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยจ านวนเงินที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติั 
ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

5.17 การรับรู้รายได ้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ปฏิบัติตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จ
ส้ินโดยการโอนสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาว่าจะให้ (นั่นคือ สินทรัพย)์ แก่ลูกคา้ซ่ึงสินทรัพยถ์ูก
โอนเม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมสินทรัพยน์ั้น และวดัมูลค่าตามจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการ
ตามส่วนท่ีไดปั้นใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้น 
- รายไดค้่าก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัฯ มีการเรียกเก็บค่างานก่อสร้างจากลูกคา้ส าหรับงานก่อสร้างท่ีสัญญาว่า
จะให้แก่ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิในการไดรั้บส่ิงตอบแทนจากลูกคา้ในจ านวนเงินซ่ึงสอดคลอ้ง
โดยตรงกบัมูลค่าท่ีให้กับลูกคา้จากผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเสร็จส้ิน ณ ขณะนั้น
โดยถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

กลุ่มบริษทัฯ มีการวดัระดบัความกา้วหน้าของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยวิธีผลลพัธ์ซ่ึง
ก าหนดโดยวิศวกรโครงการของกลุ่มบริษทัฯ ราคาของรายการไดร้วมส่ิงตอบแทนผนัแปร
จากค่าปรับซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ได้ประมาณการจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรโดยใช้วิธี
จ านวนเงินท่ีมีความเป็นไดสู้งสุด 

รายไดค้่าก่อสร้างรับรู้ตามระดบัความกา้วหนา้ของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีท า
กบัลูกคา้ 
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สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือมีรายไดท่ี้รับรู้สะสมเกินกว่าจ านวนเงินท่ี

เรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั และกลุ่มบริษทัจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกคา้
ไม่ได ้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระ
โดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าจนถึง
ปัจจุบนัเกินกว่ารายไดท่ี้รับรู้สะสม โดยกิจการยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ี
เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 
รายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
รายไดเ้งินปันผล 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
5.18 ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ คาดว่าจะสามารถไดรั้บคืน
ต้นทุนดังกล่ าวร ับ รู ้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่าย เป็นตน้ท ุนการก ่อสร้างตามระดบั
ความกา้วหน้าของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

5.19 ตน้ทุนการท าใหเ้สร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญาที่ท ากบัลูกค้าเพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบตัิตามภาระท่ี

ตอ้งปฏิบติัให้ส าเร็จในอนาคตซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถไดรั้บคืนตน้ทุนดงักล่าวรับรู้เป็น
สินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายเป็นตน้ทุนการก่อสร้างตามระดบัความกา้วหน้าของภาระท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

5.20 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี รับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เกิดจากการรวมธุรกิจหรือเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไร
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผู ้ถือหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
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ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัรับรู้ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระแก่หรือสามารถขอคืนไดจ้าก

หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐซ่ึงค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมาย
ภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงค านวณจากผล
แตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบั
ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบังคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานให้เท่ากบัจ านวนเงินท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

5.21 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของ

ผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
ระหวา่งงวด 

ไม่มีการค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัปรับลด 

5.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื ่อโอน

หน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯ ใชร้าคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถ
หาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัฯ จะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมในสถานการณ์นั้นและมีขอ้มูลที่เพียงพอในการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนัและบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

5.23 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ 

จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงในงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณการไว ้
การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญั 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในกระบวนการน านโยบายการบญัชีไปถือปฏิบติั
ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 
- ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสร้างตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจในการก าหนดระดบัความกา้วหน้าของ
งานก่อสร้างตามสัญญาท่ีท ากับลูกค้าโดยพิจารณาจากการส ารวจเน้ืองานท่ีได้ท าแล้วโดย
วิศวกรโครงการของกลุ่มบริษทัฯ 

- การถูกประเมินภาษีอากร 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดบัความน่าจะเป็นท่ี

กลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บผลเสียหายจากการถูกประเมินภาษีอากรเพิ่มเติมพร้อมเบ้ียปรับเงินเพิ่ม
ของบริษทัย่อยท่ีบริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ไว ้ซ่ึงคาดว่ากลุ่มบริษทัฯ จะไม่มีความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นจากเร่ืองดงักล่าว 
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ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของประมาณการ 
ขอ้มูลเกี่ยวกับขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของประมาณการซ่ึงมีความเส่ียงอย่าง

มีนัยส าคญัท่ีจะส่งผลใหมี้การปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ภายในปีถดัไปสรุปไดด้งัน้ี 
- ตน้ทุนการก่อสร้างตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

ในการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างตามสัญญาที่ท ากบัลูกคา้ ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัฯ ตอ้งพิจารณารายละเอียดของแบบก่อสร้างและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงราคาของ
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบ ันของภาระผูกพ ันตามโครงการผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไว้ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งตั้งขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ซ่ึงเป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัอตัราการขึ้นเงินเดือน อตัรารายไดค้งท่ีอ่ืน อตัรามรณะ 
อตัราทุพพลภาพ และอตัราการหมุนเวียนของพนักงานที่ใช้ในการประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต และอตัราคิดลดท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลท่ีครบ
ก าหนดในเวลาใกลเ้คียงกับระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของการครบก าหนดของภาระ
ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ซ่ึงสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอตัรา
คิดลด และการคาดการณ์อตัราการขึ้นเงินเดือน อตัรารายไดค้งท่ีอ่ืน อตัราการหมุนเวียนของ
พนกังาน อตัราทุพพลภาพ และอตัรามรณะในมุมมองระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะภาระ
ผกูพนัของโครงการซ่ึงมีระยะเวลายาวเป็นขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ในการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งมีการพิจารณา

จ านวนเงินที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์ทางภาษีจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดซ่ึ้งจะถูกทบทวนทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ชก้ารประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตเป็นขอ้
สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ในงบ
การเงิน 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินสด 8,066,830.95  8,990,715.31  7,816,830.95  8,940,715.31 
เงินฝากสถาบนัการเงิน        
ประเภทกระแสรายวนั 22,324,863.85  4,871,793.85  18,785,773.99  3,474,651.54 
ประเภทออมทรัพย ์ 76,899,958.61  162,151,675.93  69,138,701.85  158,048,744.68 
ประเภทประจ าไม่เกิน 3 เดือน 2,068,820.17  2,484,250.78  2,068,820.17  2,484,250.78 

เช็ครับที่ถึงก าหนดช าระแลว้ 14,584,872.03  69,831.41  14,584,872.03  69,831.41 
รวม 123,945,345.61  178,568,267.28  112,394,998.99  173,018,193.72 

 
7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนช่ัวคราว 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินฝากสถาบนัการเงิน        
ประเภทประจ า 6 – 12 เดือน 18,166,181.78  619,793,117.56  18,166,181.78  619,793,117.56 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้        
ราคาทุน 1,077,732.55  1,204,856.48  1,077,732.55  1,077,732.55 
ค่าเผื่อการวดัมูลค่า 37,748.38  45,859.91  37,748.38  28,958.50 
มูลค่ายติุธรรม 1,115,480.93  1,250,716.39  1,115,480.93  1,106,691.05 

รวม 19,281,662.71  621,043,833.95  19,281,662.71  620,899,808.61 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุน
ชัว่คราวมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 621,043,833.95  414,713,117.01  620,899,808.61  414,570,325.71 
ซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -  200,000,000.00  -  200,000,000.00 
ขายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -  (602,000,000.00)  -  (602,000,000.00) 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินฝากสถาบนัการเงิน        
ประเภทประจ า (601,626,935.78)  606,804,421.32  (601,626,935.78)  606,804,421.32 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม        
ท่ีรับรู้ในก าไรส าหรับปี        
เกิดขึ้นจริง (144,025.34)  1,507,407.09  -  1,507,407.09 
ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 8,789.88  18,888.53  8,789.88  17,654.49 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 19,281,662.71  621,043,833.95  19,281,662.71  620,899,808.61 

 
8. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลภายนอก 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา้        
อยูใ่นก าหนดช าระ 122,591,559.35  380,783,819.87  122,591,559.35  380,783,819.87 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 645,281,437.23  277,235,008.99  645,281,437.23  277,235,008.99 
เกินก าหนดช าระ 4 – 6 เดือน 43,180,811.10  41,214,256.19  43,180,811.10  41,214,256.19 
เกินก าหนดช าระ 7 – 12 เดือน 9,004,128.94  22,242,273.85  9,004,128.94  22,242,273.85 
เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึ้นไป 162,936,590.58  143,852,389.73  162,936,590.58  143,852,389.73 

รวม 982,994,527.20  865,327,748.63  982,994,527.20  865,327,748.63 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (121,701,786.04)  (123,365,379.49)  (121,701,786.04)  (123,365,379.49) 

สุทธิ 861,292,741.16  741,962,369.14  861,292,741.16  741,962,369.14 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (123,365,379.49)  (108,328,105.77)  (123,365,379.49)  (108,328,105.77) 
ตั้งเพ่ิม (28,764,292.13)  (40,254,918.57)  (28,764,292.13)  (40,254,918.57) 
โอนกลบั 30,427,885.58  24,968,593.85  30,427,885.58  24,968,593.85 
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ -  249,051.00  -  249,051.00 
ยอดคงเหลือปลายปี (121,701,786.04)  (123,365,379.49)  (121,701,786.04)  (123,365,379.49) 

 
9. ลกูหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา้        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  533,816,541.36  -  533,816,541.36 
เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน 103,215,331.67  -  103,215,331.67  - 
เกินก าหนดช าระ 4 – 6 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 7 – 12 เดือน -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึ้นไป -  -  -  1,085,162,838.56 

รวม 103,215,331.67  533,816,541.36  103,215,331.67  1,618,979,379.92 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  (1,085,162,838.56) 

สุทธิ 103,215,331.67  533,816,541.36  103,215,331.67  533,816,541.36 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (1,085,162,838.56)  (1,085,162,838.56) 
ตั้งเพ่ิม -  -  -  - 
โอนกลบั -  -  74,753,194.48  - 
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ -  -  1,010,409,644.08  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  (1,085,162,838.56) 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 มีมติเห็นชอบให้
บริษทัฯ ปลดหน้ีและตดัหน้ีสูญ ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ จ านวนเงิน 
1,010.41 ลา้นบาท 

 
10. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 7,307,874,597.58  5,466,420,806.09  7,307,874,597.58  5,409,976,316.73 
เงินประกนัผลงานคา้งรับ 673,108,416.97  714,398,812.81  673,108,416.97  834,251,090.87 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7,980,983,014.55  6,180,819,618.90  7,980,983,014.55  6,244,227,407.60 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (107,241,849.31)  (136,897,888.24)  (107,241,849.31)  (158,150,923.48) 

สุทธิ 7,873,741,165.24  6,043,921,730.66  7,873,741,165.24  6,086,076,484.12 
        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา        
เงินรับล่วงหนา้จากผูว่้าจา้ง 1,930,615,595.88  1,999,081,563.70  1,923,735,194.88  1,999,081,563.70 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (136,897,888.24)  (103,984,831.76)  (158,150,923.48)  (108,858,078.97) 
ตั้งเพ่ิม (29,274,065.23)  (84,123,030.14)  (132,654,840.77)  (100,502,818.17) 
โอนกลบั 58,930,104.16  51,209,973.66  70,930,104.16  51,209,973.66 
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ -  -  112,633,810.78  - 
ยอดคงเหลือปลายปี (107,241,849.31)  (136,897,888.24)  (107,241,849.31)  (158,150,923.48) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิทธิใน
การรับเงินค่าก่อสร้าง จ านวนเงิน 10,947.06 ลา้นบาท และ จ านวนเงิน 11,782.12 ลา้นบาท ตามล าดับ 
ถูกน าไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหต ุ21 

 
11. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ท่ีดินโครงการ 115,812,540.00  115,812,540.00  -  - 
ตน้ทุนพฒันาโครงการ 7,665,808.00  4,322,410.00  -  - 

รวม 123,478,348.00  120,134,950.00  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวม ท่ีดินโครงการทั้งจ านวนถูกน าไปเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21 
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12. เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับโครงการ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโครงการ 320,210,823.66  293,397,005.01  318,200,761.86  291,506,943.21 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,000.08)  (1,000.08)  (1,000.08)  (1,000.08) 

สุทธิ 320,209,823.58  293,396,004.93  318,199,761.78  291,505,943.13 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี (1,000.08)  (1,000.08)  (1,000.08)  (1,000.08) 
ตั้งเพ่ิม -  -  -  - 
โอนกลบั -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี (1,000.08)  (1,000.08)  (1,000.08)  (1,000.08) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ประกอบดว้ย 

           งบการเงินรวม 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช าระแลว้  สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท 
บริษทั เทคเนอร์ จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 41,250,000.00  41,250,000.00  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 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

   บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท 
บริษทั เทคเนอร์ จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 41,250,000.00  41,250,000.00  50.00  50.00  30,000,000.00  30,000,000.00 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม           (30,000,000.00)  (30,000,000.00) 

สุทธิ           -  - 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมขา้งตน้วดัมูลค่าในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนและไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด จึงไม่มีการ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ย 

           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีช าระแลว้  สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท 
บริษทั พีแอลอี              
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 300,000,000.00  300,000,000.00  99.99  99.99  245,000,000.00  245,000,000.00 

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์              
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 160,000,000.00  160,000,000.00  99.99  99.99  159,993,000.00  159,993,000.00 

กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย -  -  100.00  100.00  -  - 
บริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากดั ให้บริการ ออกแบบและติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ต และจ าหน่ายอุปกรณ์
การส่ือสารคมนาคมทุกประเภท 

ไทย 16,500,000.00  -  69.70  -  11,500,000.00  - 

รวม           416,493,000.00  404,993,000.00 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
15.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 
           งบการเงินรวม 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ส่วนทุนของผูร่้วมคา้  สัดส่วนการร่วมคา้  วิธีส่วนไดเ้สีย 
  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย 86,077,103.16  -  51.00  51.00  127,535,328.43  42,165,871.71 

รวม           127,535,328.43  42,165,871.71 
 

           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ส่วนทุนของผูร่้วมคา้  สัดส่วนการร่วมคา้  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท 
กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย 86,077,103.16  -  51.00  51.00  71,635,567.85  - 

รวม           71,635,567.85  - 
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15.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญัแสดงดงัน้ี 

 กิจการร่วมคา้ พีซีเอส 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,760,549.26  35,992,974.51 
สินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 3,357,404,812.89  6,155,027,217.81 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 115,322,199.34  7,756,764.31 
หน้ีสินหมุนเวียน (3,341,140,084.64)  (6,116,098,776.81) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (663,000.00)  - 
สินทรัพยสุ์ทธิ 195,684,476.85  82,678,179.82 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท 
รายได ้ 3,479,652,366.37  8,687,421,205.02 

ก าไรส าหรับปี 26,929,193.87  71,684,577.95 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -  - 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 26,929,193.87  71,684,577.95 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1,741,418.06)  (1,686,919.45) 
รายไดด้อกเบ้ีย 97,147.93  152,731.58 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (9,351,411.16)  (1,901,741.77) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (6,924,337.66)  (18,004,694.56) 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมแสดงไดด้งัน้ี 

 กิจการร่วมคา้ พีซีเอส 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท 
สินทรัพยสุ์ทธิ 195,684,476.85  82,678,179.82 
หกั เงินลงทุนผูร่้วมคา้ (86,077,103.16)  - 
สินทรัพยสุ์ทธิ 109,607,373.69  82,678,179.82 
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51  51 

สินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนการลงทุน 55,899,760.58  42,165,871.71 
(ก าไร)ขาดทุนในสินทรัพยป์ลายปี -  - 
บวก เงินลงทุนส่วนของบริษทัฯ 71,635,567.85  - 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 127,535,328.43  42,165,871.71 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารชุด  รวม 
 บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562      
ราคาทุน 57,316,204.69  64,663,000.00  121,979,204.69 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (16,185,707.44)  (16,185,707.44) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -  (685,518.91)  (685,518.91) 
มูลค่าตามบัญชี 57,316,204.69  47,791,773.65  105,107,978.34 
รายการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -  4,615,670.00  4,615,670.00 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (3,338,163.87)  (3,338,163.87) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 57,316,204.69  49,069,279.78  106,385,484.47 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562      
ราคาทุน 57,316,204.69  69,278,670.00  126,594,874.69 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (19,523,871.31)  (19,523,871.31) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -  (685,518.91)  (685,518.91) 
มูลค่าตามบัญชี 57,316,204.69  49,069,279.78  106,385,484.47 
รายการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563      
ซ้ือสินทรัพย ์ -  26,000,000.00  26,000,000.00 
โอนออก (15,673,574.07)  -  (15,673,574.07) 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -  (4,259,967.92)  (4,259,967.92) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 41,642,630.62  70,809,311.86  112,451,942.48 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
ราคาทุน 41,642,630.62  95,278,670.00  136,921,300.62 
คา่เส่ือมราคาสะสม -  (23,783,839.23)  (23,783,839.23) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -  (685,518.91)  (685,518.91) 
มูลค่าตามบัญชี 41,642,630.62  70,809,311.86  112,451,942.48 

 

ณ วนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 55.33 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 56.99 
ลา้นบาท ตามล าดบั ถูกน าไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี 
จ านวนเงิน 112.45 ลา้นบาท จ านวนเงิน 106.38 ลา้นบาท ตามล าดบั มีมูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 165.32 
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 187.96 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัฯ มีการวดัมูลค่ายุติธรรมจากผลการ
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระตามวิธีราคาตลาดตามรายงานลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลระดบั 3 ของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  รวม 
     เคร่ืองจกัร  และ    ระหว่างก่อสร้าง   
     และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน       
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562              
ราคาทุน 105,444,717.71  84,516,879.52  296,467,205.33  53,112,799.55  24,580,957.55  -  564,122,559.66 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (63,236,533.04)  (279,090,862.96)  (42,429,140.38)  (18,591,949.07)  -  (403,348,485.45) 
มูลค่าตามบัญชี 105,444,717.71  21,280,346.48  17,376,342.37  10,683,659.17  5,989,008.48  -  160,774,074.21 
รายการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562              
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  4,706,747.73  11,723,416.97  2,564,000.00  2,591,436.69  21,585,601.39 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (956,405.00)  (3,055,859.59)  (997,135.52)  -  (5,009,400.11) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (198,093.32)  (112,407.62)  (365,500.00)  -  (676,000.94) 
ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -  (3,609,822.83)  (6,576,486.28)  (6,373,956.05)  (2,128,517.94)  -  (18,688,783.10) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  893,905.64  3,042,083.83  997,132.52  -  4,933,121.99 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย -  -  198,070.35  112,386.50  365,487.00  -  675,943.85 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 105,444,717.71  17,670,523.65  15,444,081.49  16,019,323.21  6,424,474.54  2,591,436.69  163,594,557.29 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562              
ราคาทุน 105,444,717.71  84,516,879.52  300,019,454.74  61,667,949.31  25,782,322.03  2,591,436.69  580,022,760.00 
คา่เส่ือมราคาสะสม -  (66,846,355.87)  (284,575,373.25)  (45,648,626.10)  (19,357,847.49)  -  (416,428,202.71) 
มูลค่าตามบัญชี 105,444,717.71  17,670,523.65  15,444,081.49  16,019,323.21  6,424,474.54  2,591,436.69  163,594,557.29 
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 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคารและ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  ห้องชุดตวัอยา่ง  สินทรัพย ์  รวม 
   ส่วนปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  และ      ระหว่างก่อสร้าง   
     และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน         
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                
ราคาทุน 105,444,717.71  84,516,879.52  300,019,454.74  61,667,949.31  25,782,322.03  -  2,591,436.69  580,022,760.00 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (66,846,355.87)  (284,575,373.25)  (45,648,626.10)  (19,357,847.49)  -  -  (416,428,202.71) 
มูลค่าตามบัญชี 105,444,717.71  17,670,523.65  15,444,081.49  16,019,323.21  6,424,474.54  -  2,591,436.69  163,594,557.29 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน า                
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏบิตัิ                

ราคาทุน -  -  (4,214,953.27)  -  (6,620,560.75)  -  -  (10,835,514.02) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  1,987,440.17  -  1,315,025.52  -  -  3,302,465.69 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 105,444,717.71  17,670,523.65  13,216,568.39  16,019,323.21  1,118,939.31  -  2,591,436.69  156,061,508.96 
รายการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563                
ส่วนเกินจากการตีมูลคา่สินทรัพย ์ 608,886,708.22  -  -  -  -  -  -  608,886,708.22 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  6,287,578.00  12,619,011.23  -  -  1,368,554.39  20,275,143.62 
รับโอน (โอนออก) 15,673,574.07  427,789.00  -  -  -  3,532,202.08  (3,959,991.08)  15,673,574.07 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (203,170.50)  (500,783.31)  (1,580,311.50)  -  -  (2,284,265.31) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  -  (1,125,093.36)  -  -  -  (1,125,093.36) 
ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -  (3,645,663.13)  (5,025,137.63)  (9,183,175.69)  (818,989.70)  (2,117,642.74)  -  (20,790,608.89) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  128,586.88  496,231.02  1,580,306.50  -  -  2,205,124.40 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย -  -  -  1,025,785.58  -  -  -  1,025,785.58 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 730,005,000.00  14,452,649.52  14,404,425.14  19,351,298.68  299,944.61  1,414,559.34  -  779,927,877.29 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563                
ราคาทุน -  84,944,668.52  301,888,908.97  72,661,083.87  17,581,449.78  3,532,202.08  -  480,608,313.22 
ราคาตีใหม่ 730,005,000.00  -  -  -  -  -  -  730,005,000.00 
คา่เส่ือมราคาสะสม -  (70,492,019.00)  (287,484,483.83)  (53,309,785.19)  (17,281,505.17)  (2,117,642.74)  -  (430,685,435.93) 
มูลค่าตามบัญชี 730,005,000.00  14,452,649.52  14,404,425.14  19,351,298.68  299,944.61  1,414,559.34  -  779,927,877.29 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  รวม 
     เคร่ืองจกัร  และ     
     และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน     
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562            
ราคาทุน 105,444,717.71  84,516,879.52  296,467,205.33  54,874,934.81  24,580,957.55  565,884,694.92 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (63,236,533.04)  (279,090,862.96)  (43,517,319.24)  (18,591,949.07)  (404,436,664.31) 
มูลค่าตามบัญชี 105,444,717.71  21,280,346.48  17,376,342.37  11,357,615.57  5,989,008.48  161,448,030.61 
รายการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562            
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  4,698,780.57  9,312,758.73  2,564,000.00  16,575,539.30 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (956,405.00)  (3,055,859.59)  (997,135.52)  (5,009,400.11) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (198,093.32)  (112,407.62)  (365,500.00)  (676,000.94) 
ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -  (3,609,822.83)  (6,576,219.98)  (6,659,975.04)  (2,128,517.94)  (18,974,535.79) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  893,905.64  3,042,083.83  997,132.52  4,933,121.99 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย -  -  198,070.35  112,386.50  365,487.00  675,943.85 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 105,444,717.71  17,670,523.65  15,436,380.63  13,996,602.38  6,424,474.54  158,972,698.91 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562            
ราคาทุน 105,444,717.71  84,516,879.52  300,011,487.58  61,019,426.33  25,782,322.03  576,774,833.17 
คา่เส่ือมราคาสะสม -  (66,846,355.87)  (284,575,106.95)  (47,022,823.95)  (19,357,847.49)  (417,802,134.26) 
มูลค่าตามบัญชี 105,444,717.71  17,670,523.65  15,436,380.63  13,996,602.38  6,424,474.54  158,972,698.91 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  รวม 
     เคร่ืองจกัร  และ     
     และอุปกรณ ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน     
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562            
ราคาทุน 105,444,717.71  84,516,879.52  300,011,487.58  61,019,426.33  25,782,322.03  576,774,833.17 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (66,846,355.87)  (284,575,106.95)  (47,022,823.95)  (19,357,847.49)  (417,802,134.26) 
มูลค่าตามบัญชี 105,444,717.71  17,670,523.65  15,436,380.63  13,996,602.38  6,424,474.54  158,972,698.91 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน า            
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั            

ราคาทุน -  -  (4,214,953.27)  -  (6,620,560.75)  (10,835,514.02) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  1,987,440.17  -  1,315,025.52  3,302,465.69 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 105,444,717.71  17,670,523.65  13,208,867.53  13,996,602.38  1,118,939.31  151,439,650.58 
รายการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563            
ส่วนเกินจากการตีมูลค่าสินทรัพย ์ 608,886,708.22  -  -  -  -  608,886,708.22 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  3,448,878.00  12,557,309.08  -  16,006,187.08 
รับโอน 15,673,574.07  -  -  -  -  15,673,574.07 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (203,170.50)  (500,783.31)  (1,580,311.50)  (2,284,265.31) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  -  (1,071,807.36)  -  (1,071,807.36) 
ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในก าไรส าหรับปี -  (3,609,822.83)  (4,913,250.02)  (9,024,609.30)  (818,989.70)  (18,366,671.85) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนที่จ าหน่าย -  -  128,586.88  493,435.29  1,580,306.50  2,202,328.67 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนที่ตดัจ าหน่าย -  -  -  1,025,785.58  -  1,025,785.58 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 730,005,000.00  14,060,700.82  11,669,911.89  17,475,932.36  299,944.61  773,511,489.68 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563            
ราคาทุน -  84,516,879.52  299,042,241.81  72,004,144.74  17,581,449.78  473,144,715.85 
ราคาตีใหม ่ 730,005,000.00  -  -  -  -  730,005,000.00 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (70,456,178.70)  (287,372,329.92)  (54,528,212.38)  (17,281,505.17)  (429,638,226.17) 
มูลค่าตามบัญชี 730,005,000.00  14,060,700.82  11,669,911.89  17,475,932.36  299,944.61  773,511,489.68 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบัญชี จ านวนเงิน 677.73 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 123.12 ลา้น
บาท ตามล าดบั ถูกน าไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าของ
ท่ีดินภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกจากวิธีราคาทุนเดิมมาเป็นวิธีราคาท่ีตีใหม่ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี
การประเมินราคาของท่ีดินสามแห่งของกลุ่มบริษทัซ่ึงตั้งอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม 
และจงัหวดัปทุมธานี โดยว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยผูป้ระเมินไดเ้ลือกใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Approach) ในการประเมินราคาท่ีดินตามรายงานลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารเห็นว่า
เป็นการท าขึ้นเพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีเป็นปัจจุบนัของท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯ ไดบ้นัทึกวิธีราคาประเมิน
ใหม่โดยวิธีการเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 โดยไดบ้นัทึกราคาส่วนท่ีตีเพิ่มขึ้นไป
ยงับญัชีท่ีดินท่ีตีราคาเพิ่มคู่กบั “บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ซ่ึงแสดงในองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนเกินดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้บริษทัฯ มีบญัชีส่วนเกินทุน
จากตีราคาท่ีดินเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนเงิน 487.11 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษี) 
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18. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
18.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          
ราคาทุน -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  -  -  - 
มูลค่าตามบัญชี -  -  -  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน          

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั          
ราคาทุน -  -  4,214,953.27  6,620,560.75  10,835,514.02 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (1,987,440.17)  (1,315,025.52)  (3,302,465.69) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 -  -  2,227,513.10  5,305,535.23  7,533,048.33 
รายการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563          
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,456,152.85  2,800,388.39  -  8,883,612.25  23,140,153.49 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (4,940,629.96)  (1,845,055.09)  (842,990.38)  (3,701,325.53)  (11,330,000.96) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 6,515,522.89  955,333.30  1,384,522.72  10,487,821.95  19,343,200.86 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          
ราคาทุน 11,456,152.85  2,800,388.39  4,214,953.27  15,504,173.00  33,975,667.51 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,940,629.96)  (1,845,055.09)  (2,830,430.55)  (5,016,351.05)  (14,632,466.65) 
มูลค่าตามบัญชี 6,515,522.89  955,333.30  1,384,522.72  10,487,821.95  19,343,200.86 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  ยานพาหนะ  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          
ราคาทุน -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  -  -  - 
มูลค่าตามบัญชี -  -  -  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน          

การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั          
ราคาทุน -  -  4,214,953.27  6,620,560.75  10,835,514.02 
คา่เส่ือมราคาสะสม -  -  (1,987,440.17)  (1,315,025.52)  (3,302,465.69) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  2,227,513.10  5,305,535.23  7,533,048.33 
รายการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563          
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,456,152.85  645,060.68  -  8,883,612.25  20,984,825.78 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (4,940,629.96)  (483,795.49)  (842,990.38)  (3,701,325.53)  (9,968,741.36) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 6,515,522.89  161,265.19  1,384,522.72  10,487,821.95  18,549,132.75 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          
ราคาทุน 11,456,152.85  645,060.68  4,214,953.27  15,504,173.00  31,820,339.80 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,940,629.96)  (483,795.49)  (2,830,430.55)  (5,016,351.05)  (13,271,207.05) 
มูลค่าตามบัญชี 6,515,522.89  161,265.19  1,384,522.72  10,487,821.95  18,549,132.75 
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18.2 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 10,904,727.75  2,353,654.25  10,092,772.67  2,353,654.25 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 7,295,974.01  4,025,465.76  7,295,974.01  4,025,465.76 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 18,200,701.76  6,379,120.01  17,388,746.68  6,379,120.01 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2563 
 บาท  บาท 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,330,001.03  9,968,741.43 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,581,563.08  3,512,055.71 

รวม 14,911,564.11  13,480,797.14 

 
19. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้  ส่วนท่ีรับรู้  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  ในก าไร(ขาดทุน)  ในก าไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2563 
     เบ็ดเสร็จอ่ืน   
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี        
ลกูหน้ีการคา้ 6,207,531.63  (332,718.68)  -  5,874,812.95 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 19,622,420.53  (4,555,127.59)  -  15,067,292.94 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 442,069.59  -  -  442,069.59 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 137,103.78  -  -  137,103.78 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 131,969.16  (125,974.69)  -  5,994.47 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,577.40  -  3,577.40 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 190,000.00  280,000.00  -  470,000.00 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้  ส่วนท่ีรับรู้  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  ในก าไร(ขาดทุน)  ในก าไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2563 
     เบ็ดเสร็จอ่ืน   
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (ต่อ)        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
39,896,035.20 

  
3,486,870.47 

  
(664,961.15) 

  
42,717,944.52 

ขาดทุนทางาษี 2,595,688.95  914,138.02  -  3,509,826.97 
รวม 69,222,818.84  (329,235.07)  (664,961.15)  68,228,622.62 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,791.70  1,757.98  -  7,549.68 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  54,287.74  -  54,287.74 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -  -  121,777,341.64  121,777,341.64 

รวม 5,791.70  56,045.72  121,777,341.64  121,839,179.06 
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้  ส่วนท่ีรับรู้  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  ในก าไร(ขาดทุน)  ในก าไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2562 
     เบ็ดเสร็จอ่ืน   
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้ -  6,207,531.63  -  6,207,531.63 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  19,622,420.53  -  19,622,420.53 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  442,069.59  -  442,069.59 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  137,103.78  -  137,103.78 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -  131,969.16  -  131,969.16 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  190,000.00  -  190,000.00 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
- 

  
34,205,286.20 

  
5,690,749.00 

  
39,896,035.20 

ขาดทุนทางาษี -  2,595,688.95  -  2,595,688.95 
รวม -  63,532,069.84  5,690,749.00  69,222,818.84 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  5,791.70  -  5,791.70 

รวม -  5,791.70  -  5,791.70 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้  ส่วนท่ีรับรู้  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  ในก าไร(ขาดทุน)  ในก าไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2563 
     เบ็ดเสร็จอ่ืน   
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้ 6,207,531.63  (332,718.68)  -  5,874,812.95 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 19,622,420.53  (5,931,207.79)  -  13,691,212.74 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 442,069.59  -  -  442,069.59 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 137,103.78  -  -  137,103.78 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 131,969.16  (110,471.95)  -  21,497.21 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
38,686,378.00 

  
3,440,197.07 

  
(31,431.55) 

  
42,095,143.52 

รวม 65,227,472.69  (2,934,201.35)  (31,431.55)  62,261,839.79 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,791.70  1,757.98  -  7,549.68 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  54,287.74    54,287.74 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -  -  121,777,341.64  121,777,341.64 

รวม 5,791.70  56,045.72  121,777,341.64  121,839,179.06 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้  ส่วนท่ีรับรู้  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  ในก าไร(ขาดทุน)  ในก าไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2562 
     เบ็ดเสร็จอ่ืน   
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้ -  6,207,531.63  -  6,207,531.63 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  19,622,420.53  -  19,622,420.53 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  442,069.59  -  442,069.59 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  137,103.78  -  137,103.78 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  131,969.16  -  131,969.16 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
- 

  
33,066,060.00 

  
5,620,318.00 

  
38,686,378.00 

รวม -  59,607,154.69  5,620,318.00  65,227,472.69 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  5,791.70  -  5,791.70 

รวม -  5,791.70  -  5,791.70 
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20. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินฝาก

สถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัทั้งจ านวนเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีถูกน าไปเป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21 

 
21. สินเช่ือและการค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง
เพื่อสนบัสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจง สถาบนัการเงินผูใ้ห้กูไ้ดก้  าหนดเง่ือนไข
ให้กลุ่มบริษทัน าเงินค่างานของโครงการนั้น ๆ ผ่านเข้าบัญชีเงินฝากของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเปิดไวก้ับ
สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 16 17 และ 20 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดร้ับวงเงินสินเชื่อจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงเพื ่อสน ับสนุนการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วงเงินสินเช่ือดังกล่าวมี
หลกัประกนั ตามหมายเหตุ 11 และการค ้าประกนัของบริษทัฯ 

 
22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูยื้มระยะส้ัน – ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,304,560,664.28  2,428,300,489.77  2,304,560,664.28  2,428,300,489.77 
เงินกูย้ืมระยะส้ัน – ทรัสตรี์ซีต 6,619,644.10  112,960,123.33  6,619,644.10  112,960,123.33 
เงินกูย้ืมระยะส้ัน – ตัว๋อาวลั 260,504,295.07  217,288,407.04  260,504,295.07  217,288,407.04 
เงินกูยื้มระยะส้ัน – เงินกูย้ืมมีก าหนดเวลา 44,715,342.47  44,924,027.38  -  - 

รวม 2,616,399,945.92  2,803,473,047.52  2,571,684,603.45  2,758,549,020.14 
 

22.1 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัว๋

สัญญาใช้เงินทั้งจ านวนเป็นตัว๋สัญญาใช้เงิน อายุ 30 – 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.05 – 5.72 
ต่อปี และร้อยละ 6.25 – 6.62 ต่อปี ตามล าดบั 
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22.2 ทรัสตรี์ซีต 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทรัสต์

รีซีตทั้งจ านวนเป็นทรัสตรี์ซีตเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ในประเทศ อายุ 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.47 ต่อ
ปี และร้อยละ 6.00 ต่อปี ตามล าดบั ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสตรี์ซีต กลุ่มบริษทัไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ
โดยการใชสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินส าหรับ
ค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ าหน่ายไป 

22.3 ตัว๋อาวลั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตัว๋อาวลัทั้งจ านวนเป็นตัว๋อาวลั อาย ุ90 วนั และอาย ุ90 – 180 วนั ตามล าดบั 
22.4 เงินกูย้มืมีก าหนดเวลา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวม เงินกูย้ืมมีก าหนดเวลาทั้งจ านวน
เป็นเงินกู ้ยืมเพื่อสนบัสนุนค่าท่ีดินโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีก าหนดช าระคืนภายใน 1 
ปี นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-2.10 ต่อปี 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 21 
 
23. หนีสิ้นจากการค า้ประกนัตามค าพพิากษา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หน้ีสิน
จากการค ้าประกนัตามค าพิพากษาทั้งจ านวนเป็นหน้ีสินจากการค ้าประกนัต่อสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ใน
การออกหนังสือค ้าประกนัโครงการให้กบับริษทั เทคเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ส าหรับโครงการ
บา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) และโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษ
ชยัชาญ) วงเงินรวม จ านวนเงิน 412.20 ลา้นบาท ซ่ึงถูกผูว้่าจา้งบอกเลิกสัญญา เรียกคืนเงินค่าจา้งจ่าย
ล่วงหนา้ ริบหลกัประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวนเงินรวม 388.86 ลา้น
บาท ก่อนหกักลบลบหน้ีค่าท่ีดินคา้งรับ เงินประกนัผลงานคา้งรับ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระ
ค ้าประกนั จ านวนเงินรวม 104.90 ลา้นบาท โดยผูว้่าจา้งไดย้ื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหาย
จากการผิดสัญญาโครงการบา้นเอ้ืออาทรจากบริษทัร่วมและศาลปกครองกลางไดมี้ค 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 เสียหายจากการผิดสัญญาร่วมด 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 ์
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- เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตาม
คดีหมายเลขด าท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1597/2560 ให้บริษทัร่วมกับสถาบันการเงินแห่ง
หน่ึงช าระเงินค่าความเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาร่วมด าเนินการโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดั
อ่างทอง (วิเศษชัยชาญ) จ านวนเงิน 2.53 ลา้นบาท 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 า ที ่ 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 

 
24. หุ้นกู้ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตน้  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  สุทธิ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน            

ไม่เกิน 1 ปี 500,000,000.00  -  (1,251,694.50)  -  498,748,305.50  - 
รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 500,000,000.00  -  (1,251,694.50)  -  498,748,305.50  - 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 424,500,000.00  500,000,000.00  (4,021,261.71)  (3,401,436.04)  420,478,738.29  496,598,563.96 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 424,500,000.00  500,000,000.00  (4,021,261.71)  (3,401,436.04)  420,478,738.29  496,598,563.96 
รวม 924,500,000.00  500,000,000.00  (5,272,956.21)  (3,401,436.04)  919,227,043.79  496,598,563.96 

 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกู ้จ านวน 424,500 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท 
จ านวนเงิน 424.50 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผู ้
ถือหุ้นกู ้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 8 
ตุลาคม 2565 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 6.00 ต่อปี ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะต้องด ารงอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วนัส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชีของ
งบการเงินรวม 
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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 

 
25. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 
 

199,480,176.00 
  

126,384,067.00 
  

193,431,890.00 
  

122,519,641.00 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:        

ตน้ทุนบริการในอดีต -  32,664,737.00  -  31,453,808.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,139,807.20  15,526,003.00  17,871,651.20  15,227,473.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,879,991.16  4,017,909.00  2,836,782.16  3,887,205.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง        
ขอ้สมมติทางการเงิน -  24,610,864.00  -  24,067,167.00 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุง        
จากประสบการณ์ (3,324,805.74)  6,072,818.00  (157,157.74)  6,072,818.00 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายระหว่างปี (3,507,448.00)  (9,796,222.00)  (3,507,448.00)  (9,796,222.00) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

ส าหรับผลประโยชน์พนกังานปลายปี 213,667,720.62  199,480,176.00  210,475,717.62  193,431,890.00 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 9.35 ปี  10.35 ปี  9.35 ปี  10.35 ปี 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานมีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.50 ต่อปี  ร้อยละ 1.50 ต่อปี  ร้อยละ 1.50 ต่อปี  ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
อตัราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ต่อปี  ร้อยละ 5.00 ต่อปี  ร้อยละ 5.00 ต่อปี  ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
อตัรารายไดค้งท่ีอ่ืน ร้อยละ 1.75  ร้อยละ 1.75  ร้อยละ 1.75  ร้อยละ 1.75 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ตารางมาตรฐานไทย  ตารางมาตรฐานไทย  ตารางมาตรฐานไทย  ตารางมาตรฐานไทย 
อายเุกษียณ 60 ปี  60 ปี  60 ปี  60 ปี 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อ
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานเป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
อตัราคิดลด        
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.50 (8,578,355.62)  (10,427,329.00)  (11,713,398.62)  (10,200,321.00) 
ลดลงร้อยละ 0.50 14,984,611.38  11,299,349.00  11,347,929.38  11,059,057.00 

อตัราการขึ้นเงินเดือน        
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00 30,040,573.38  25,182,143.00  26,066,868.38  24,627,898.00 
ลดลงร้อยละ 1.00 (20,774,346.62)  (21,673,182.00)  (23,617,739.62)  (21,174,489.00) 

 

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงั
ภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

26. ทุนเรือนหุ้น 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ราคา  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  ราคา  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 ตามมูลค่า      ตามมูลค่า     
 บาท  หุ้น  บาท  บาท  หุ้น  บาท 
ทุนจดทะเบียน            
หุ้นสามญัตน้ปี 1.00  1,361,817,957  1,361,817,957.00  1.00  1,906,358,054  1,906,358,054.00 
การลดหุ้นสามญั            
โดยการตดัหุ้นสามญั 1.00  -  -  1.00  (544,540,097)  (544,540,097.00) 

หุ้นสามญัปลายปี 1.00  1,361,817,957  1,361,817,957.00  1.00  1,361,817,957  1,361,817,957.00 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว            
หุ้นสามญัตน้ปี 1.00  1,361,817,957  1,361,817,957.00  1.00  1,361,817,957  1,361,817,957.00 
หุ้นสามญัปลายปี 1.00  1,361,817,957  1,361,817,957.00  1.00  1,361,817,957  1,361,817,957.00 

 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวนเงิน 1,906,358,054.00 บาท (แบ่งเป็นหุ้น
สามญั จ านวน 1,906,358,054 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวนเงิน 
1,361,817,957.00 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) 
โดยลดทุนส่วนท่ีเตรียมไวร้องรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) 
ซ่ึงครบก าหนดการใชสิ้ทธิไปแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 
27. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

27.1 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

27.2 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติ
อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัการจดัสรร
ก าไรส าหรับปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม จ านวนเงิน 9.60 ลา้นบาท บริษทัฯ 
ไดรั้บรู้การจดัสรรน้ีแลว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2562 
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28. เงินปันผล 
28.1 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ได้มีมติอนุมติั

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมจ านวนเงิน 
95.33 ลา้นบาท 

28.2 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.0775 บาท รวมจ านวนเงิน 
105.54 ลา้นบาท 

 
29. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 3.71:1 
และ 3.14:1 ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 4.07:1 และ 3.41:1 
ตามล าดบั 

 
30. รายได้อ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 110,957,518.58  131,674,482.28  110,957,518.58  131,674,482.28 
รายไดด้อกเบ้ีย 10,342,264.40  17,580,275.68  10,230,908.42  17,096,266.71 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสิน 27,489,311.04  37,891,765.88  27,489,311.04  37,883,339.37 
อืน่ ๆ 41,242,807.58  48,482,644.38  36,395,156.69  47,082,033.99 

รวม 190,031,901.61  235,629,168.22  185,072,894.73  233,736,122.35 
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31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพภายใต้

พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่ม
บริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุน และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามขอ้บงัคบัของกองทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บรู้เงิน
สมทบเขา้กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย จ านวนเงิน 13.23 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 13.38 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ ไดรั้บรู้
เงินสมทบเขา้กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย จ านวนเงิน 13.10 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 13.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
การเปลี่ยนแปลงในตน้ทุนส่วนเพ่ิม        
ในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (6,707,533.11)  (1,739,815.76)  (6,707,533.11)  (1,739,815.76) 

การเปลี่ยนแปลงในตน้ทุน        
การท าให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 374,075,400.88  184,813,362.80  374,075,400.88  184,813,362.80 

การเปลี่ยนแปลงในตน้ทุน        
ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,404,282,962.74  (57,378,994.67)  1,406,944,618.67  (57,051,290.67) 

ค่าอุปกรณ์ติดตั้งและวสัดุส้ินเปลือง 3,351,717,302.48  4,800,629,705.28  3,351,717,302.48  4,800,629,705.28 
ค่าจา้งเหมาและค่าแรงงาน 2,482,283,851.44  2,636,585,630.39  2,487,753,556.28  2,643,308,247.94 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 736,162,770.15  932,463,876.96  729,933,306.94  922,745,491.36 
ค่าเส่ือมราคา 36,380,577.78  22,026,946.97  32,595,381.13  22,312,699.66 
ค่าตดัจ าหน่าย 3,841,610.61  6,461,446.29  3,924,849.58  6,553,845.22 
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 40,745,663.76  40,745,663.76  40,745,663.76  40,745,663.76 
ค่าเช่าและค่าบริการ 155,585,771.23  158,748,554.59  153,799,107.01  157,441,236.68 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 42,171,238.29  51,039,260.17  58,798,819.37  67,419,048.20 
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33. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 
33.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (1,593,720.51)  (70,608,867.74)  -  (69,433,336.62) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องปีกอ่น -  (10,173,506.20)  -  (10,173,506.20) 
 (1,593,720.51)  (80,782,373.94)  -  (79,606,842.82) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (385,280.79)  63,526,277.74  (2,990,247.07)  59,601,363.99 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ 
ในก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 

 
(1,979,001.30) 

  
(17,256,096.20) 

  
(2,990,247.07) 

  
(20,005,478.83) 

 

ผลต่างระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ท่ีค  านวณจากก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีด้วย
อตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ร้อยละ 20 แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (439,476,621.48)  238,298,780.06  (459,567,525.46)  211,054,044.84 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้        
ตามอตัราภาษีท่ีใช ้ร้อยละ 20 87,895,324.30  (47,659,756.01)  91,913,505.10  (42,210,808.97) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัได ้ (245,886,413.42)  (10,766,306.79)  (28,022,930.60)  (10,846,348.42) 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ -  7,305,945.32  -  - 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น 123,635.05  594,262.67  122,635.05  594,262.67 
ผลแตกต่างชัว่คราวปีกอ่นท่ีรับรู้        
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (86,389.93)  46,718,272.08  (86,389.93)  42,630,922.09 

ขาดทนุทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้        
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (67,362,007.30)  (3,275,007.27)  (66,917,066.69)  - 
ขาดทนุทางภาษกี่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้        
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 223,336,850.00  -  -  - 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อน -  (10,173,506.20)  -  (10,173,506.20) 
รวม (1,979,001.30)  (17,256,096.20)  (2,990,247.07)  (20,005,478.83) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ียงัไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนทางภาษ ี 354,359,171.44  12,978,444.77  334,585,333.44  - 

รวม 354,359,171.44  12,978,444.77  334,585,333.44  - 
 

33.2 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จ านวนเงิน  จ านวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จ านวนเงิน 
 ก่อนภาษ ี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
            
ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 608,886,708.22  (121,777,341.64)  487,109,366.58  -  -  - 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่            
ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 3,324,805.74  (664,961.15)  2,659,844.59  (30,684,683.00)  5,690,750.40  (24,993,932.60) 

รวม 612,211,513.96  (122,442,302.79)  489,769,211.17  (30,684,683.00)  5,690,750.40  (24,993,932.60) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จ านวนเงิน  จ านวนเงิน  (คา่ใชจ่้าย)รายได ้  จ านวนเงิน 
 ก่อนภาษ ี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 608,886,708.22  (121,777,341.64)  487,109,366.58  -  -  - 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่            
ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 157,157.74  (31,431.55)  125,726.19  (30,139,985.00)  5,620,318.00  (24,519,667.00) 

รวม 609,043,865.96  (121,808,773.19)  487,235,092.77  (30,139,985.00)  5,620,318.00  (24,519,667.00) 
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34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
34.1 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัฯ กรรมการ

ผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน 
กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การรับเหมาก่อสร้าง และการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์และด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ เน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระส าคญัในส่วนงานการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และส่วนงาน
การให้บริการดา้นโทรคมนาคม ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

34.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่า

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ แสดงไดด้งัน้ี 
 สัดส่วนต่อรายได ้  รายได ้
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท 
เอกชนแห่งท่ีหน่ึง 20.48  38.77  1,757,197,677.94  3,633,369,630.37 
เอกชนแห่งท่ีสอง -  11.24  -  1,053,551,593.22 
รัฐวิสาหกิจแห่งท่ีหน่ึง 23.97  -  2,056,520,293.50  - 

รวม 44.45  50.01  3,813,717,971.44  4,686,921,223.59 

 
35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัตราสารทางการเงินเพื่อการเก็ง

ก าไรหรือเพื่อการคา้ 
35.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นความเส่ี ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสด
ในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการ
ถือเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

สกุลเงิน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  76,208.14  8,051.50 
ริยาลกาตาร์  98,870.81  93,375.31 
หยวนจีน  31,390.30  6,960.00 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดใ้ช้เคร่ืองมือทางการเงินใด
เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

35.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด

ในอนาคต การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ
กลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      ต่อปี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,899,958.61  2,068,820.17  44,976,566.83  123,945,345.61  0.05 – 0.125 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน          

เงินฝากสถาบนัการเงิน          
ประเภทประจ า 6 – 12 เดือน -  18,166,181.78  -  18,166,181.78  0.25 – 0.35 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 205,926.83  789,167,670.03  -  789,373,596.86  0.14 – 0.70 
หนีสิ้นทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,304,560,664.28  -  -  2,304,560,664.28  MLR – MOR-0.50 
ทรัสตรี์ซีต -  6,619,644.10  -  6,619,644.10  5.47 
ตัว๋อาวลั -  -  260,504,295.07  260,504,295.07  - 
เงินกูย้ืมมีก าหนดเวลา 44,715,342.47  -  -  44,715,342.47  MLR-2.10 

หุ้นกู ้ -  924,500,000.00  -  924,500,000.00  6.00 – 6.50  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  17,388,746.68  -  17,388,746.68  0.62 – 4.27 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      ต่อปี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162,151,675.93  2,484,250.78  13,932,340.57  178,568,267.28  0.05 – 0.90 
เงินลงทุนชัว่คราว          

เงินฝากสถาบนัการเงิน          
ประเภทประจ า 6 – 12 เดือน -  619,793,117.56  -  619,793,117.56  0.90 – 1.15 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 56,565,397.02  729,954,813.74  -  786,520,210.76  0.60 – 1.55 
หนีสิ้นทางการเงิน          
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,428,300,489.77  -  -  2,428,300,489.77  MLR – MOR-0.50 
ทรัสตรี์ซีต -  112,960,123.33  -  112,960,123.33  6.00 
ตัว๋อาวลั -  -  217,288,407.04  217,288,407.04  - 
เงินกูย้ืมมีก าหนดเวลา 44,924,027.38  -  -  44,924,027.38  MLR-2.10 

หุ้นกู ้ -  500,000,000.00  -  500,000,000.00  6.50 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  6,379,120.01  -  6,379,120.01  0.62 – 4.27 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      ต่อปี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,138,701.85  2,068,820.17  41,187,476.97  112,394,998.99  0.12 – 0.25 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน          

เงินฝากสถาบนัการเงิน          
ประเภทประจ า 6 – 12 เดือน -  18,166,181.78  -  18,166,181.78  0.25 – 0.35 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 205,926.83  789,167,670.03  -  789,373,596.86  0.14 – 0.70 
หนีสิ้นทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,304,560,664.28  -  -  2,304,560,664.28  MLR-0.25 – MOR-0.50 
ทรัสตรี์ซีต -  6,619,644.10  -  6,619,644.10  5.47 
ตัว๋อาวลั -  -  260,504,295.07  260,504,295.07  - 

เงินกูยื้มระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  339,128,423.23  -  339,128,423.23  3.00 – 5.00 
หุ้นกู ้ -  924,500,000.00  -  924,500,000.00  6.00 – 6.50  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  17,388,746.68  -  17,388,746.68  0.62 – 6.18 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      ต่อปี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,048,744.68  2,484,250.78  12,485,198.26  173,018,193.72  0.05 – 0.90 
เงินลงทุนชัว่คราว          

เงินฝากสถาบนัการเงิน          
ประเภทประจ า 6 – 12 เดือน -  619,793,117.56  -  619,793,117.56  0.90 – 1.15 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 209,507.45  729,954,813.74  -  730,164,321.19  0.80 – 1.55 
หนีสิ้นทางการเงิน          
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,428,300,489.77  -  -  2,428,300,489.77  MLR – MOR-0.50 
ทรัสตรี์ซีต -  112,960,123.33  -  112,960,123.33  6.00 
ตัว๋อาวลั -  -  217,288,407.04  217,288,407.04  - 

เงินกูยื้มระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  346,128,423.23  -  346,128,423.23  3.00 – 5.00 
หุ้นกู ้ -  500,000,000.00  -  500,000,000.00  6.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  6,379,120.01  -  6,379,120.01  0.62 – 4.27 

 

35.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเป็นความเส่ียงที่คู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน

ฝ่ายหน่ึงจะท าให้เกิดผลขาดทุนทางการเงินต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยการท่ีไม่สามารถจ่าย
ช าระภาระผูกพนั ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการกระจุกตวัของการ
ใหสิ้นเช่ือและการไม่ไดรั้บช าระหน้ีจากเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีผลเสียหายสูงสุดจากการใหสิ้นเช่ือท่ี
อาจเกิดขึ้นเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงด้านการให้
สินเช่ือดงัน้ี 
กลุ่มสินทรัพยท์างการเงิน การบริหารความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
เงินฝากสถาบนัการเงิน การพิจารณาอนัดับความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงินและการให้สินเช่ือกับ

กลุ่มบริษทัฯ 
ลูกหน้ี การพิจารณาคุณภาพสินเช่ือของลูกหน้ีจากฐานะการเงินและประสบการณ์การช าระ

หน้ีในอดีต และการก าหนดให้ลูกคา้ตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ตามสัญญาร่วมกบัการ
กระจายฐานลูกคา้ภาครัฐและเอกชนให้อยูใ่นสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
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35.5 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 

และเงินให้กู ้ยืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาด ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัฯ จึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าไม่
แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

35.6 การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษัทฯได้ประเมิน

โมเดลธุรกิจท่ีใช้จัดการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯ และจดัประเภทรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดังน้ี (ยอดคงเหลือ  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ได้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุ ขอ้ 4.1.1) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

 บาท บาท บาท 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 123,945,345.61 123,945,345.61 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 1,115,480.93 18,166,181.78 19,281,662.71 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด 
ภาระค ้าประกนั 

 
- 

 
789,373,596.86 

 
789,373,596.86 

หน้ีสินทางการเงิน    
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน    
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 2,304,560,664.28 2,304,560,664.28 
ทรัสตรี์ซีต - 6,619,644.10 6,619,644.10 
ตัว๋อาวลั - 260,504,295.07 260,504,295.07 
เงินกูย้ืมมีก าหนดเวลา - 44,715,342.47 44,715,342.47 

หุ้นกู ้ - 919,227,043.79 919,227,043.79 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 18,200,701.76 18,200,701.76 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

 บาท บาท บาท 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 112,394,998.99 112,394,998.99 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 1,115,480.93 18,166,181.78 19,281,662.71 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด 
ภาระค ้าประกนั 

 
- 

 
789,373,596.86 

 
789,373,596.86 

หน้ีสินทางการเงิน    
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน    
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 2,304,560,664.28 2,304,560,664.28 
ทรัสตรี์ซีต - 6,619,644.10 6,619,644.10 
ตัว๋อาวลั - 260,504,295.07 260,504,295.07 

เงินกูยื้มระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 339,128,423.23 339,128,423.23 
หุ้นกู ้ - 919,227,043.79 919,227,043.79 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 18,200,701.76 18,200,701.76 

 

35.7 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

         

ตราสารหน้ี 1,115,480.93  1,115,480.93  -  -  1,115,480.93 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 112,451,942.48  -  -  165,315,000.00  165,315,000.00 
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 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

         

ตราสารหน้ี 1,250,716.39  1,250,716.39  -  -  1,250,716.39 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 106,385,484.47  -  -  187,964,600.00  187,964,600.00 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

         

ตราสารหน้ี 1,106,691.05  1,106,691.05  -  -  1,106,691.05 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 106,385,484.47  -  -  187,964,600.00  187,964,600.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินทางการเงินระยะสั้น และระยะยาว
ท่ีเปิดเผยมลูค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   มูลค่ายติุธรรม 
  

มูลค่าตามบญัชี 
 ขอ้มูล 

ระดบั 1 
 ขอ้มูล 

ระดบั 2 
 ขอ้มูล 

ระดบั 3 
 

รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563         
หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียน         

หุ้นกู ้ 500,000,000.00  -  501,899,050.00  - 501,899,050.00 
หนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวียน         

หุ้นกู ้ 424,500,000.00  -  425,695,850.46  - 425,695,850.46 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562         
หนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวียน         

หุ้นกู ้ 500,000,000.00  -  503,932,490.00  - 503,932,490.00 
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36. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯ กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
36.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ ์
บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 
บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 
กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง 
บริษทั บี-เลย ์พลสั จ ากดั 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 
 

36.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการก าหนดราคา ส าหรบัปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัทย่อย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม -  -  5,469,704.84  6,722,617.55 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี -  -  10,803,798.07  11,390,684.20 
การร่วมค้า         
รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 2,294,539,398.70  1,970,304,193.22  2,294,539,398.70  1,970,304,193.22 
รายไดอ้ื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 8,488,047.91  9,645,737.70  8,488,047.91  9,645,737.70 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,472,059.92  51,352.11  1,472,059.92  51,352.11 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 881,792.00  7,873,312.62  881,792.00  7,873,312.62 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
รายไดอ้ื่น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 802,325.00  684,930.00  802,325.00  684,930.00 
ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 175,933,114.79  290,630,933.87  175,933,114.79  290,630,933.87 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,563,615.23  1,647,094.27  1,563,615.23  1,647,094.27 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ราคาทุน 1,616,839.59  725,406.60  1,616,839.59  725,406.60 
ผู้ร่วมค้า         
รายไดอ้ื่น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 73,561,212.00  106,150,000.00  73,561,212.00  106,150,000.00 
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36.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  -  1,085,162,838.56 
การร่วมคา้ 103,215,331.67  533,816,541.36  103,215,331.67  533,816,541.36 

รวม 103,215,331.67  533,816,541.36  103,215,331.67  1,618,979,379.92 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  (1,085,162,838.56) 

สุทธิ 103,215,331.67  533,816,541.36  103,215,331.67  533,816,541.36 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา        
เงินประกันผลงานค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  119,852,278.06 
การร่วมคา้ 20,791,519.35  57,361,798.80  20,791,519.35  57,361,798.80 

รวม 20,791,519.35  57,361,798.80  20,791,519.35  177,214,076.86 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  (21,253,035.24) 

สุทธิ 20,791,519.35  57,361,798.80  20,791,519.35  155,961,041.62 

        
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ        
การร่วมคา้ 1,431,807,371.38  1,904,566,783.40  1,431,807,371.38  1,904,566,783.40 

รวม 1,431,807,371.38  1,904,566,783.40  1,431,807,371.38  1,904,566,783.40 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัร่วม        
ยอดคงเหลือตน้งวด 19,006,606.13  19,006,606.13  19,006,606.13  19,006,606.13 
ให้กูยื้มเพ่ิม -  -  -  - 
รับช าระคืน -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 19,006,606.13  19,006,606.13  19,006,606.13  19,006,606.13 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,006,606.13)  (19,006,606.13)  (19,006,606.13)  (19,006,606.13) 
สุทธิ -  -  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  -  982,595.47 
บริษทัร่วม 539,203.41  539,203.41  539,203.41  539,203.41 
การร่วมคา้ 28,435,047.33  23,021,087.56  28,435,047.33  23,021,087.56 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 223,877.50  274,155.00  223,877.50  274,155.00 

รวม 29,198,128.24  23,834,445.97  29,198,128.24  24,817,041.44 
คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (699,203.41)  (699,203.41)  (699,203.41)  (699,203.41) 

สุทธิ 28,498,924.83  23,135,242.56  28,498,924.83  24,117,838.03 

เงินทดรองจ่ายอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  766,871.00  17,366,871.00 
บริษทัร่วม 30,258,286.12  27,366,090.52  30,258,286.12  27,366,090.52 
การร่วมคา้ 130,264,621.66  130,264,621.66  130,264,621.66  130,264,621.66 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  11,000.00  -  11,000.00 

รวม 160,522,907.78  157,641,712.18  161,289,778.78  175,008,583.18 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (30,258,286.12)  (27,366,090.52)  (30,258,286.12)  (27,366,090.52) 

สุทธิ 130,264,621.66  130,275,621.66  131,031,492.66  147,642,492.66 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  -  703,500.00 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,478,827.59  166,115,067.77  11,478,827.59  163,482,553.92 

รวม 11,478,827.59  166,115,067.77  11,478,827.59  164,186,053.92 

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,530.00  59,530.00  59,530.00  59,530.00 

รวม 59,530.00  59,530.00  59,530.00  59,530.00 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย        
ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  346,128,423.23  422,355,423.23 
กูยื้มเพ่ิม -  -  -  45,000,000.00 
จ่ายช าระคืน -  -  (7,000,000.00)  (121,227,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  339,128,423.23  346,128,423.23 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  -  - 
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 18,816.00  -  -  - 
กูย้มืเพ่ิม 133,785.00  -  -  - 
จา่ยช าระคืน (152,601.00)  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 

รวม -  -  339,128,423.23  346,128,423.23 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  59,035,661.00  52,854,669.51 

รวม -  -  59,035,661.00  52,854,669.51 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า        
การร่วมคา้ 125,258,171.73  332,055,339.59  125,258,171.73  332,055,339.59 

รวม 125,258,171.73  332,055,339.59  125,258,171.73  332,055,339.59 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันทั้ ง
จ านวนเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 – 
5.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

36.4 การค ้าประกนัระหวา่งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ได้ให้การค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือของ

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จ านวนเงิน 47.00 ลา้นบาท ตาม
หมายเหต ุ21 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ได้น าหนังสือค ้าประกันของสถาบันการเงิน 
จ านวนเงิน 153.25 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 142.24 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปเป็นหลักประกันการ
อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของกิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 38.4 
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ณ วนัที่ 31 ธ ันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดน้ าหนังสือค ้าประกนัของสถาบนั
การเงิน จ านวนเงิน 1,065.03 ล้านบาท และจ านวนเงิน 849.14 ล้านบาท ตามล าดับ ไปเป็น
หลกัประกนังานโครงการของกิจการร่วมคา้ พีซีเอส ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ ตามสัดส่วนการร่วมคา้
ของบริษทัฯ 

 

36.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 44,230,148.00  42,900,088.77  44,230,148.00  42,900,088.77 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 1,332,340.50  1,189,678.00  1,332,340.50  1,189,678.00 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 854,212.00  2,542,172.12  854,212.00  2,542,172.12 

รวม 46,416,700.50  46,631,938.89  46,416,700.50  46,631,938.89 

 
37. ข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสด 

37.1 รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ท่ีดินเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหม่ 608,886,708.22  -  608,886,708.22  - 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์        

มูลค่าสินทรัพยใ์นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,713,174.87  2,095,211.87  2,695,075.00  1,501,971.87 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 190,017.61  146,664.83  188,655.25  105,138.03 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจาก        
การท าสัญญาเช่า -  4,012,598.13  -  4,012,598.13 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจาก        
ประมาณการร้ือถอน 200,000.00  -  -  - 

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        
เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  1,160,000.00  -  1,160,000.00 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน        

เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,673,574.07  -  15,673,574.07  - 
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
เป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 26,643.00  -  -  - 
ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
หกักลบกบัเจา้หน้ีเงินจอง 26,643.00  -  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าเพ่ิมจาก        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22,838,553.49  -  20,683,225.78  - 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน        

มูลค่าสินทรัพยใ์นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,214,852.80  718,980.00  1,214,852.80  718,980.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 85,039.70  50,328.60  85,039.70  50,328.60 

โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน        
เป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,229,231.61  -  5,229,231.61  - 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        
เป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ -  18,000,000.00  -  - 

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่        
ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 3,324,805.74  (30,684,682.00)  157,157.74  (30,139,984.00) 
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37.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัท่ี  จากกระแสเงินสด    ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  จากการจดัหาเงิน    31 ธนัวาคม 2563 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,803,473,047.52  (186,864,416.60)  (208,685.00)  2,616,399,945.92 
เงินกูยื้มระยะสั้นบุคคลภายนอก -  (18,816.00)  18,816.00  - 
ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกู ้ -  (300,000.00)  300,000.00  - 
หุ้นกู ้        

ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  498,748,305.50  498,748,305.50 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 496,598,563.96  420,000,300.00  (496,120,125.67)  420,478,738.29 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 2,353,654.25  (11,016,971.74)  19,568,045.24  10,904,727.75 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 4,025,465.76  -  3,270,508.25  7,295,974.01 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 3,011,185.30  (3,011,185.30)  4,203,084.98  4,203,084.98 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,203,761.14  (165,723,286.26)  170,818,352.34  6,298,827.22 
เงินปันผลคา้งจ่าย 307,982.89  (95,324,051.29)  95,327,256.99  311,188.59 

รวม 3,310,973,660.82  (42,258,427.19)  295,925,558.63  3,564,640,792.26 
 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัท่ี  จากกระแสเงินสด    ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  จากการจดัหาเงิน    31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,906,947,116.70  896,366,903.44  159,027.38  2,803,473,047.52 
เงินกูย้ืมระยะสั้น        

บุคคลภายนอก 40,000,000.00  (40,000,000.00)  -  - 
หุ้นกู ้        

ส่วนท่ีหมุนเวียน 446,466,724.36  (447,100,000.00)  633,275.64  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  495,500,000.00  1,098,563.96  496,598,563.96 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 2,042,528.33  (3,126,482.86)  3,437,608.78  2,353,654.25 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,450,476.41  -  574,989.35  4,025,465.76 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,104,973.45  (2,104,973.45)  3,011,185.30  3,011,185.30 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,249,143.83  (161,219,976.42)  158,174,593.73  1,203,761.14 
เงินปันผลคา้งจ่าย 162,700.41  (105,395,609.19)  105,540,891.67  307,982.89 

รวม 2,405,423,663.49  632,919,861.52  272,630,135.81  3,310,973,660.82 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัท่ี  จากกระแสเงินสด    ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  จากการจดัหาเงิน    31 ธนัวาคม 2563 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,758,549,020.14  (186,864,416.69)  -  2,571,684,603.45 
เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346,128,423.23  (7,000,000.00)  -  339,128,423.23 
หุ้นกู ้        

ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  498,748,305.50  498,748,305.50 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 496,598,563.96  420,000,300.00  (496,120,125.67)  420,478,738.29 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 2,353,654.25  (2,353,654.25)  10,092,772.67  10,092,772.67 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 4,025,465.76  (7,319,944.86)  10,590,453.11  7,295,974.01 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,376,418.50  (2,376,418.50)  4,183,622.75  4,183,622.75 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 54,047,951.20  (168,526,054.60)  179,801,298.47  65,323,195.07 
เงินปันผลคา้งจ่าย 307,982.89  (95,324,051.29)  95,327,256.99  311,188.59 

รวม 3,664,387,479.93  (49,764,240.19)  302,623,583.82  3,917,246,823.56 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัท่ี  จากกระแสเงินสด    ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  จากการจดัหาเงิน    31 ธนัวาคม 2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,906,947,116.70  851,601,903.44  -  2,758,549,020.14 
เงินกูยื้มระยะสั้นบุคคลภายนอก 40,000,000.00  (40,000,000.00)  -  - 
เงินกูยื้มระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 422,355,423.23  (76,227,000.00)  -  346,128,423.23 
หุ้นกู ้        

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 446,466,724.36  (447,100,000.00)  633,275.64  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  495,500,000.00  1,098,563.96  496,598,563.96 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 2,042,528.33  (3,126,482.86)  3,437,608.78  2,353,654.25 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,450,476.41  -  574,989.35  4,025,465.76 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,104,973.45  (2,104,973.45)  2,376,418.50  2,376,418.50 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 52,761,689.59  (166,885,249.20)  168,171,510.81  54,047,951.20 
เงินปันผลคา้งจ่าย 162,700.41  (105,395,609.19)  105,540,891.67  307,982.89 

รวม 2,876,291,632.48  506,262,588.74  281,833,258.71  3,664,387,479.93 
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38. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
นอกจากหน้ีสินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัน้ี 
38.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนั

การเงินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 57.00  -  57.00  57.00  -  57.00 
เงินกูยื้มระยะสั้น 165.00  (45.00)  120.00  45.00  (45.00)  - 
หนงัสือค ้าประกนั 17,284.21  (8,289.86)  8,994.35  15,446.46  (7,538.87)  7,907.59 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  
เลตเตอร์ออฟเครดิต 

           

ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 18,342.45  (3,131.87)  15,210.58  13,575.44  (3,081.16)  10,494.28 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี 55.00  -  55.00  55.00  -  55.00 
หนงัสือค ้าประกนั 18,342.45  (3,131.87)  15,210.58  14,817.86  (6,910.27)  7,907.59 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  
เลตเตอร์ออฟเครดิต 

           

ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 17,284.01  (8,289.86)  8,994.15  13,575.44  (3,081.16)  10,494.28 
 

38.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการจา้งผูรั้บเหมาช่วงดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัท่ี  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สัญญาจา้งช่วงรับเหมาก่อสร้าง 1,766.61  2,810.43  1,766.61  2,810.43 
 

38.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือยงั
ไม่ไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัท่ี  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สัญญารับเหมาก่อสร้าง 20,309.44  14,389.06  20,309.44  14,389.06 
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38.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 
2557 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เพิ่มเติม และภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2557 เพิ่มเติม พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม จ านวนเงิน 153.05  ลา้นบาท และจ านวนเงิน 
135.43 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีไดย้ืน่อุทธรณ์ไวแ้ลว้ ปัจจุบนัการประเมินภาษีอากรอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
39. คดีความทีม่นีัยส าคัญ 

39.1 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งสามญั คดีหมายเลขด าท่ี 
829/2561 เพื่อขอให้การรับโอนหุ้นในบริษัท บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากัด ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 
มีนาคม 2549 และวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ตกเป็นโมฆะ และให้คืนทรัพยแ์ก่โจทก์ ทุนทรัพย ์
จ านวนเงิน 244.94 ลา้นบาท โดยศาลสั่งจ าหน่ายคดีชัว่คราวเพื่อรอผลของคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคดีน้ี ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ท่ีดีในคดีความน้ีและคาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อบริษทัฯ จึงไม่ได้ส ารองเผื่อความเสียหายจากคดีความน้ีในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

39.2 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกิจการหลายแห่ง
ซ่ึงมีทุนทรัพยถ์ูกฟ้องร้อง จ านวนเงิน 10.46 ลา้นบาท จากการท่ีไม่ปฏิบติัตามสัญญาและเรียกร้อง
ให้กลุ่มบริษทัฯ ชดใชค้่าเสียหาย ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวยงัไม่อาจทราบได ้ ในขณะน้ี ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีดีท่ีจะใชเ้ป็นขอ้ต่อสู้และผลคดีจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัฯ 
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงยงัไม่ได้พิจารณาตั้งส ารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลของคดี
ดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
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40. การจัดประเภทรายการใหม่ 
งบการเงินของงวดก่อนท่ีน ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการจดัประเภทรายการใหม่

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบไดก้บัการจดัประเภทรายการในงบการเงินของปีปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทรายการใหม่  ตามท่ีรายงานใหม่ 
 บาท  บาท  บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน 671,613,027.22  (671,613,027.22)  - 
มูลค่างานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 5,372,308,703.44  (5,372,308,703.44)  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  6,043,921,730.66  6,043,921,730.66 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,999,081,563.70  (1,999,081,563.70)  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา -  1,999,081,563.70  1,999,081,563.70 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทรายการใหม่  ตามท่ีรายงานใหม่ 
 บาท  บาท  บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน 770,212,270.04  (770,212,270.04)  - 
มูลคา่งานท่ีเสร็จรอเรียกเก็บ 5,315,864,214.08  (5,315,864,214.08)  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  6,086,076,484.12  6,086,076,484.12 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,999,081,563.70  (1,999,081,563.70)  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา -  1,999,081,563.70  1,999,081,563.70 

 

41. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
______________________________ 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

