
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือน 

และสําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 (นางสาววรรญา พทุธเสถียร) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 

บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
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หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 574,946                      123,945                      562,411                      112,395                      

ลูกหน้ีการคา้

บุคคลภายนอก 5 1,049,080                   861,293                      1,049,080                   861,293                      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 และ 26.3 -                              103,215                      6,463                          103,215                      

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7 8,878,630                   7,873,741                   8,888,266                   7,873,741                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26.3 -                              -                              -                              -                              

สินคา้คงเหลือ 1,400                          1,400                          -                              -                              

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 21,845                        20,493                        21,845                        20,493                        

ตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จส้ินตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 96,407                        93,959                        94,054                        92,002                        

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 8 124,818                      123,478                      -                              -                              

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 9 265,718                      320,210                      265,718                      318,200                      

เงินทดรองจ่ายอ่ืน 86,714                        137,084                      87,281                        137,851                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 118,783                      145,522                      118,772                      144,803                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 27,966                        19,282                        27,966                        19,282                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 96,318                        83,285                        92,326                        78,742                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 11,342,625                 9,906,907                   11,214,182                 9,762,017                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                              -                              -                              -                              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                              -                              416,493                      416,493                      

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 33,852                        127,535                      71,636                        71,636                        

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 108,889                      112,452                      108,889                      112,452                      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 780,193                      779,928                      776,085                      773,512                      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 20,742                        19,343                        18,271                        18,549                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13,582                        14,451                        13,276                        14,085                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 75,222                        68,229                        69,219                        62,262                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 17 1,066,069                   789,373                      1,066,069                   789,373                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 154,476                      9,673                          144,803                      -                              

อ่ืน ๆ 35,027                        23,105                        33,579                        21,657                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,288,052                   1,944,089                   2,718,320                   2,280,019                   

รวมสินทรัพย์ 13,630,677                 11,850,996                 13,932,502                 12,042,036                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 3,511,287                   2,571,685                   3,511,287                   2,571,685                   

เจา้หน้ีการคา้

บุคคลภายนอก 1,070,711                   789,312                      1,070,586                   781,689                      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,794                        11,479                        38,794                        11,479                        

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 365,232                      336,263                      363,627                      334,553                      

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,426,633                   1,611,555                   1,426,633                   1,611,555                   

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7 3,063,217                   1,930,615                   3,052,206                   1,923,735                   

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11,443                        10,905                        10,116                        10,093                        

หุน้กู้ 22 -                              498,748                      -                              498,748                      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26.3 -                              -                              339,128                      339,128                      

หน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพิพากษา 20 670,190                      639,714                      670,190                      639,714                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 248                             722                             -                              -                              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 125,716                      127,789                      178,276                      183,401                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,283,471                 8,528,787                   10,660,843                 8,905,780                   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 44,783                        44,715                        -                              -                              

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8,410                          7,296                          7,257                          7,296                          

หุน้กู้ 22 422,177                      420,479                      422,177                      420,479                      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,923                      121,839                      121,923                      121,839                      

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 229,388                      213,668                      226,027                      210,476                      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 826,681                      807,997                      777,384                      760,090                      

รวมหนีสิ้น 11,110,152                 9,336,784                   11,438,227                 9,665,870                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (90,813)                       (97,948)                       (117,101)                    (235,210)                    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 487,109                      487,109                      487,109                      487,109                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 2,520,563                   2,513,428                   2,494,275                   2,376,166                   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (38)                              784                             -                              -                              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,520,525                   2,514,212                   2,494,275                   2,376,166                   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,630,677                 11,850,996                 13,932,502                 12,042,036                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 1,532,793               2,009,630               1,548,892               2,009,630               

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 167                         45                           -                         -                         

รายไดอ่ื้น 48,831                    36,172                    44,563                    36,242                    

รวมรายได้ 1,581,791               2,045,847               1,593,455               2,045,872               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,343,841               2,200,658               1,345,049               2,201,987               

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 228                         42                           -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 142,338                  31,091                    138,188                  87,869                    

ตน้ทุนทางการเงิน 46,904                    48,454                    49,019                    50,754                    

รวมค่าใช้จ่าย 1,533,311               2,280,245               1,532,256               2,340,610               

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)

จากการลงทุนในการร่วมค้า 48,480                    (234,398)                61,199                    (294,738)                

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในการร่วมคา้ (95,273)                  2,245                      -                         -                         

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (46,793)                  (232,153)                61,199                    (294,738)                

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 23 6,293                      (1,825)                    6,691                      (1,960)                    

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (40,500)                  (233,978)                67,890                    (296,698)                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่-สุทธิจากภาษี -                         487,110                  -                         487,110                  

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี -                         487,110                  -                         487,110                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                         487,110                  -                         487,110                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด (40,500)                  253,132                  67,890                    190,412                  

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (40,223)                  (233,702)                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (277)                       (276)                       

(40,500)                  (233,978)                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (40,223)                  253,408                  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (277)                       (276)                       

(40,500)                  253,132                  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.03)                      (0.17)                      0.05                        (0.22)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 5,117,739                6,528,669                5,133,838                6,528,669                
รายไดจ้ากการบริการ 464                          45                            -                          -                          
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ -                          3,809                       -                          -                          
รายไดอ่ื้น 164,519                   164,422                   160,138                   162,119                   
รวมรายได้ 5,282,722                6,696,945                5,293,976                6,690,788                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 4,681,704                6,453,027                4,685,781                6,456,807                
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 651                          42                            -                          -                          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 356,609                   323,695                   340,839                   325,145                   
ตน้ทุนทางการเงิน 149,815                   142,516                   156,120                   149,197                   

รวมค่าใช้จ่าย 5,188,779                6,919,280                5,182,740                6,931,149                
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
จากการลงทุนในการร่วมค้า 93,943                     (222,335)                 111,236                   (240,361)                 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในการร่วมคา้ (93,683)                   11,712                     -                          -                          
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 260                          (210,623)                 111,236                   (240,361)                 
(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 23 5,953                       (10,218)                   6,873                       (11,149)                   
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 6,213                       (220,841)                 118,109                   (251,510)                 
กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่-สุทธิจากภาษี -                          487,110                   -                          487,110                   
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีกาํหนดไว ้- สุทธิจากภาษี 100                          -                          -                          -                          

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษี 100                          487,110                   -                          487,110                   
กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 100                          487,110                   -                          487,110                   
กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับงวด 6,313                       266,269                   118,109                   235,600                   

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 7,065                       (220,539)                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (852)                        (302)                        

6,213                       (220,841)                 
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 7,135                       266,571                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (822)                        (302)                        

6,313                       266,269                   

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.01                         (0.16)                       0.09                         (0.18)                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

ส่วนได้เสีย รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง ของบริษทัใหญ่

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,361,818             734,849              27,600                 (97,948)                487,109                                               2,513,428                784                             2,514,212                 
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                        -                     -                      7,065                    -                                                       7,065                       (852)                            6,213                        
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                     -                      70                         -                                                       70                            30                               100                           
รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                     -                      7,135                    -                                                       7,135                       (822)                            6,313                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 1,361,818             734,849              27,600                 (90,813)                487,109                                               2,520,563                (38)                              2,520,525                 

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

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ -                        -                     -                      -                       -                                                       -                           1,656                          1,656                        
เงินปันผล -                        -                     -                      (95,327)                -                                                       (95,327)                    -                              (95,327)                    
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                        -                     -                      (220,539)              -                                                       (220,539)                  (302)                            (220,841)                  
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                     -                      -                       487,110                                               487,110                   -                              487,110                    
รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                     -                      (315,866)              487,110                                               171,244                   1,354                          172,598                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 1,361,818             734,849              27,600                 119,476                487,110                                               2,730,853                1,354                          2,732,207                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

ทุนทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 1,361,818                734,849                   27,600                     (235,210)                  487,109                                                2,376,166                

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                           -                           -                           118,109                   -                                                       118,109                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                                                       -                           

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -                           -                           -                           118,109                   -                                                       118,109                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 1,361,818                734,849                   27,600                     (117,101)                  487,109                                                2,494,275                

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผล -                           -                           -                           (95,327)                    -                                                       (95,327)                    

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                           -                           -                           (251,510)                  -                                                       (251,510)                  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           487,110                                                487,110                   

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -                           -                           -                           (346,837)                  487,110                                                140,273                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 1,361,818                734,849                   27,600                     (24,288)                    487,110                                                2,587,089                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 6,213                         (220,841)                    118,109                     (251,510)                    
รายการปรับปรุงกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับมาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ (5,953)                        10,218                       (6,873)                        11,149                       
ค่าเส่ือมราคา 30,067                       26,345                       26,737                       23,678                       
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 3,489                         2,793                         3,429                         2,861                         
(โอนกลบั)ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 17,358                       (70,372)                      17,358                       (41,744)                      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินทดรองจ่ายอื่นและสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 2,472                         2,039                         2,472                         2,039                         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีซ้ือไม่ถึงกาํหนด 110                            -                             110                            -                             
กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านงบกาํไรขาดทุน (2)                               (7)                               (2)                               (7)                               
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8,347                         (40)                             8,347                         (40)                             
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (550)                           (539)                           (550)                           (539)                           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                             42                              -                             46                              
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 719                            5                                -                             -                             
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินทดรองจ่ายอื่น -                             37                              -                             37                              
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน (29,558)                      (25,859)                      (29,558)                      (25,859)                      
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 30,476                       30,476                       30,476                       30,476                       
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในการร่วมคา้ 93,683                       (11,712)                      -                             -                             
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ -                             (3,809)                        -                             -                             
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 15,820                       15,865                       15,551                       15,531                       
รายไดด้อกเบ้ีย (2,777)                        (8,942)                        (2,773)                        (8,838)                        
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 136,542                     125,366                     142,922                     132,123                     
ตน้ทุนการทาํรายการกูย้มืตดัจาํหน่าย 3,025                         1,685                         2,950                         1,609                         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 309,481                     (127,250)                    328,705                     (108,988)                    
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก (207,787)                    150,034                     (207,787)                    150,034                     
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,215                     331,952                     96,752                       406,705                     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (1,002,247)                (1,341,973)                (1,011,883)                (1,403,200)                
สินคา้คงเหลือ -                             (3,514)                        -                             -                             
ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญา (1,352)                        (6,536)                        (1,352)                        (6,536)                        
ตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จส้ินตามสัญญา (2,448)                        425,032                     (2,052)                        425,032                     
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (1,340)                        (701)                           -                             -                             
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 55,096                       9,621                         53,086                       9,621                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 34,565                       85,288                       34,214                       99,352                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (11,922)                      (17,456)                      (11,922)                      (17,114)                      

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้บุคคลภายนอก 272,834                     (285,101)                    280,332                     (283,962)                    
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,315                       (139,050)                    27,315                       (139,753)                    
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 57,923                       38,638                       58,028                       48,077                       
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (184,922)                    730,828                     (184,922)                    735,788                     
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 1,132,602                  25,767                       1,128,471                  19,830                       
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (5,207)                        (34,347)                      (12,329)                      (37,306)                      

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 575,806                     (158,768)                    574,656                     (102,420)                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 418                            207                            414                            203                            
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้ (120,213)                    (112,987)                    (118,772)                    (110,880)                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 456,011                     (271,548)                    456,298                     (213,097)                    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ (8,682)                        595,731                     (8,682)                        595,733                     
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั (276,696)                    7,946                         (276,696)                    (48,410)                      
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             (11,500)                      
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ -                             (71,636)                      -                             (71,636)                      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -                             165                            -                             165                            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                             (26,000)                      -                             (26,000)                      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,349)                        (8,147)                        (9,345)                        (5,824)                        
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 619                            621                            619                            621                            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                             (301)                           -                             (301)                           
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น (2,444)                        (5,917)                        (2,444)                        (5,546)                        
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,659                         11,747                       2,659                         11,542                       
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (293,893)                    504,209                     (293,889)                    438,844                     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 939,602                     87,694                       939,602                     87,694                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             134                            -                             -                             
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             (153)                           -                             (4,000)                        
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7)                               -                             -                             -                             
เงินสดจ่ายในหุน้กู้ (500,000)                    -                             (500,000)                    -                             
เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสัญญาเช่า (9,732)                        (7,950)                        (8,705)                        (6,948)                        
เงินสดจ่ายในเจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ (4,184)                        (2,105)                        (4,184)                        (2,376)                        
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ีย (136,904)                    (129,215)                    (139,214)                    (127,630)                    
เงินสดจ่ายในเงินปันผล -                             (95,324)                      -                             (95,324)                      
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 288,775                     (146,919)                    287,499                     (148,584)                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน 450,893                     85,742                       449,908                     77,163                       
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108                            40                              108                            40                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 451,001                     85,782                       450,016                     77,203                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 123,945                     178,568                     112,395                     173,018                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 574,946                     264,350                     562,411                     250,221                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือน และสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน

ในประเทศไทยซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ท่ี

อยู่ตามท่ีจดทะเบียนของสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) 

ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกัในการประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบ

ไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกนัอคัคีภยั 

และรับเหมาก่อสร้างโยธา 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ 

กลุ่มศรีสุชาต 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ

หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจใน

ประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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2.2 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ฝ่ายจดัการของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใช้การประมาณการและ

ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์

และหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.3 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามรูปแบบยอ่และจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน

ประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม 

เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 

ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

2.4 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2.5 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

3. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 

4.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐาน  การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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4.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีประกาศใชแ้ลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ

งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

5. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลภายนอก 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ลูกหน้ีการคา้        

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 418,586  122,592  418,586  122,592 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 431,370  645,281  431,370  645,281 

เกินกาํหนดชาํระ 4 – 6 เดือน 74,396  43,181  74,396  43,181 

เกินกาํหนดชาํระ 7 – 12 เดือน 97,006  9,004  97,006  9,004 

เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป 169,424  162,937  169,424  162,937 

รวม 1,190,782  982,995  1,190,782  982,995 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (141,702)  (121,702)  (141,702)  (121,702) 

สุทธิ 1,049,080  861,293  1,049,080  861,293 
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6. ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ลูกหน้ีการคา้        

อยูใ่นกาํหนดชาํระ -  -  6,463  - 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน -  103,215  -  103,215 

รวม -  103,215  6,463  103,215 

 

7. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา        

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 8,246,551  7,307,875  8,256,187  7,307,875 

เงินประกนัผลงานคา้งรับ 736,679  673,108  736,679  673,108 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 8,983,230  7,980,983  8,992,866  7,980,983 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (104,600)  (107,242)  (104,600)  (107,242) 

สุทธิ 8,878,630  7,873,741  8,888,266  7,873,741 

        

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา        

เงินรับลว่งหนา้จากผูว้า่จา้ง 3,063,217  1,930,615  3,052,206  1,923,735 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิทธิในการรับเงินค่าก่อสร้าง จาํนวนเงิน 17,242.37 ล้านบาท และจาํนวนเงิน 10,947.06 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 18 
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8. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ท่ีดินโครงการ 115,812  115,812  -  - 

ตน้ทุนพฒันาโครงการ 9,006  7,666  -  - 

รวม 124,818  123,478  -  - 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวม ที่ดินโครงการ

ทั้งจาํนวนถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 18 

 

9. เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการ 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 265,719  320,211  265,719  318,201 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1)  (1)  (1)  (1) 

สุทธิ 265,718  320,210  265,718  318,200 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินฝากสถาบนัการเงิน        

ประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน 26,848  18,166  26,848  18,166 

หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี        

ราคาทุน 1,078  1,078  1,078  1,078 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม        

ผา่นงบกาํไรขาดทุน 40  38  40  38 

มูลค่ายติุธรรม 1,118  1,116  1,118  1,116 

รวม 27,966  19,282  27,966  19,282 
 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     พนับาท  พนับาท 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564     19,282  19,282 

เพิ่มข้ึนในเงินฝากสถาบนัการเงิน     8,682  8,682 

ประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน        

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม     2  2 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564     27,966  27,966 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ประกอบดว้ย 

        งบการเงินรวม 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  ทุนท่ีชาํระแลว้  สัดส่วนการลงทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง    และสิทธิออกเสียง  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

        30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    พนับาท  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 

บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย  41,250  50.00  -  - 

รวม        -  - 
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        งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  ทุนท่ีชาํระแลว้  สัดส่วนการลงทุน  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง    และสิทธิออกเสียง  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

        30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    พนับาท  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 

บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย  41,250  50.00  30,000  30,000 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม        (30,000)  (30,000) 

สุทธิ        -  - 

 

สําหรับงวดสามเดือน และสําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 

        งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  ทุนท่ีชาํระแลว้  สัดส่วนการลงทุน  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง    และสิทธิออกเสียง  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

        30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    พนับาท  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 

บริษทั พีแอลอี           

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย  300,000  99.99  245,000  245,000 

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์           

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย  160,000  99.99  159,993  159,993 

กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย  -  100.00  -  - 

บริษทั บี-เลย ์พลสั จาํกดั ให้บริการ ออกแบบและติดตั้ ง

ระบบอินเตอร์เน็ต และจาํหน่าย

อุปกรณ์การส่ือสารคมนาคมทุก

ประเภท 

ไทย  16,500  69.70  11,500  11,500 

รวม        416,493  416,493 

 

สําหรับงวดสามเดือน และสําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 

บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ประกอบดว้ย 

        งบการเงินรวม 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  ส่วนทุนของ  สัดส่วนการร่วมคา้  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง  ผูร่้วมคา้    ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

        30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    พนับาท  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 

กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย  86,077  51.00  33,852  127,535 

รวม        33,852  127,535 

 

        งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  ส่วนทุนของ  สัดส่วนการร่วมคา้  วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง  ผูร่้วมคา้    ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

        30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    พนับาท  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 

กิจการร่วมคา้ พีซีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย  86,077  51.00  71,636  71,636 

รวม        71,636  71,636 

 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พนับาท 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   112,452 

ซ้ือสินทรัพย ์   - 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด   (3,563) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   108,889 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 78.34 ลา้นบาท และ

จาํนวนเงิน 55.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั ถูกนําไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื่อกบัสถาบนัการเงิน 

ตามหมายเหตุ 18 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนหน่ึง 

มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 108.89 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 112.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีมูลค่ายติุธรรม 

จาํนวนเงิน 193.72 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด กลุ่มบริษทัฯ มีการวดัมูลค่ายติุธรรมจากผลการประเมิน

ราคาโดยผู ้ประเมินอิสระตามวิธีราคาตลาดตามรายงานลงวันท่ี  26 สิงหาคม 2563 และวันท่ี  21 

กมุภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

15. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2564 ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์มีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 779,928  773,512 

ซ้ือสินทรัพย ์ 16,853  16,849 

รับโอน 2,766  2,766 

จาํหน่าย (11,247)  (11,247) 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (16,541)  (14,229) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีรับโอน (2,744)  (2,744) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจาํหน่าย 11,178  11,178 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 780,193  776,085 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบัญชี จาํนวนเงิน 674.12 ลา้นบาท และ

จาํนวนเงิน 676.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

ตามหมายเหตุ 18 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 19,343  18,549 

เพิ่มข้ึน 11,384  8,689 

โอนออก (2,766)  (2,766) 

ตดัจาํหน่าย (5,535)  (3,380) 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (9,963)  (8,945) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก 2,744  2,744 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีตดัจาํหน่าย 5,535  3,380 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 20,742  18,271 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

แบ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท 

ท่ีดิน 6,951  6,951 

อาคาร 5,192  2,721 

ยานพาหนะ 7,727  7,727 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 872  872 

รวม 20,742  18,271 

 

17. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนัทั้งจาํนวนเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีถูก

นาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 18 

 

18. สินเช่ือและการคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั

การเงินหลายแห่งเพื่อสนบัสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจง สถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้

ไดก้าํหนดเง่ือนไขใหก้ลุ่มบริษทัฯ นาํเงินค่างานของโครงการนั้น ๆ ผา่นเขา้บญัชีเงินฝากของกลุ่มบริษทัฯ 

ท่ีเปิดไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 7 14 15 และ 17 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดร้ับวงเงิน

สินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์วงเงินสินเช่ือ

ดงักล่าวมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 8 และการคํ้าประกนัของบริษทัฯ 

 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินกูย้มืระยะสั้น – ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3,220,031  2,304,561  3,220,031  2,304,561 

เงินกูย้มืระยะสั้น – ทรัสตรี์ซีต -  6,620  -  6,620 

เงินกูย้มืระยะสั้น – ตัว๋อาวลั 291,256  260,504  291,256  260,504 

รวม 3,511,287  2,571,685  3,511,287  2,571,685 
 

19.1 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งจาํนวนเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน อาย ุ30 – 180 วนั อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 3.50 – 5.47 ต่อปี และร้อยละ 4.05 – 5.72 ต่อปี ตามลาํดบั 

19.2 ทรัสตรี์ซีต 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทรัสตรี์ซีต

ทั้งจาํนวนเป็นทรัสตรี์ซีตเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ในประเทศ อาย ุ90 วนั อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.47 ต่อปี 

ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาทรัสตรี์ซีต กลุ่มบริษทัฯ ไดร้ับสินคา้ที่สั ่งซ้ือโดยการใชสิ้นเชื่อของ

สถาบนัการเงิน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินสําหรับค่าสินคา้ดงักล่าว

ทั้งท่ีเกบ็ไวห้รือจาํหน่ายไป 

19.3 ตัว๋อาวลั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ตัว๋อาวลัทั้งจาํนวนเป็นตัว๋อาวลั อาย ุ30 – 90 วนั และอาย ุ90 วนั ตามลาํดบั 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 18 
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20. หนีสิ้นจากการคํา้ประกนัตามคาํพพิากษา 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 หน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพิพากษามี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พนับาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด   639,714 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด   30,476 

ลดลงระหวา่งงวด   - 

ยอดคงเหลือปลายงวด   670,190 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ หน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพิพากษาทั้งจาํนวนเป็นหน้ีสินจากการคํ้าประกนัต่อ

สถาบนัการเงิน 2 แห่ง ในการออกหนังสือคํ้าประกนัโครงการให้กบับริษทั เทคเนอร์ จาํกัด ซ่ึงเป็น

บริษทัร่วม สาํหรับโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (บางปะอิน) และโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชัยชาญ) วงเงินรวม จาํนวนเงิน 412.20 ลา้นบาท ซ่ึงถูกผูว้่าจา้งบอกเลิก

สัญญา เรียกคืนเงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า ริบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และเรียกร้อง

ค่าเสียหาย จาํนวนเงินรวม 388.86 ลา้นบาท ก่อนหักกลบลบหน้ีค่าท่ีดินคา้งรับ เงินประกนัผลงานคา้ง

รับ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั จาํนวนเงินรวม 104.90 ลา้นบาท โดยผูว้า่จา้งไดย้ืน่

ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโครงการบา้นเอ้ืออาทรจากบริษทัร่วม และ

ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัร่วมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงชาํระเงินค่าความเสียหาย

จากการผิดสัญญาร่วมดาํเนินการโครงการบ้านเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) และ

โครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) อย่างไรก็ตาม บริษทัร่วมไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํ

พิพากษา ปัจจุบนัคดียงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท 

เงินกูย้มืระยะยาว 44,993  45,000 

ตน้ทุนการทาํรายการกูย้มืรอตดัจาํหน่าย (210)  (285) 

สุทธิ 44,783  44,715 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวม เงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงินทั้งจาํนวนเป็นเงินกูย้ืมเพื่อสนับสนุนค่าท่ีดินโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มี

กาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 18 

 

22. หุ้นกู้ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินตน้  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  สุทธิ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ส่วนท่ีหมุนเวียน            

ไม่เกิน 1 ปี -  500,000  -  (1,252)  -  498,748 

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน -  500,000  -  (1,252)  -  498,748 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 424,500  424,500  (2,323)  (4,021)  422,177  420,479 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 424,500  424,500  (2,323)  (4,021)  422,177  420,479 

รวม 424,500  924,500  (2,323)  (5,273)  422,177  919,227 

 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกู ้จาํนวน 424,500 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท 

จาํนวนเงิน 424.50 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผู ้

ถือหุน้กู ้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อาย ุ2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 8 

ตุลาคม 2565 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 6.00 ต่อปี ทั้ งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี

ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วนัส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชีของ

งบการเงินรวม 
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23. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษเีงินได้ 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (409)  14,643  -  15,046 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,702  (16,468)  6,691  (17,006) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ 

ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 

 

6,293 

  

(1,825) 

  

6,691 

  

(1,960) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (956)  (1,190)  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,909  (9,028)  6,873  (11,149) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ 

ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 

 

5,953 

  

(10,218) 

  

6,873 

  

(11,149) 

 

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

24.1 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัฯ กรรมการ

ผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ

เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของ

ส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การรับเหมาก่อสร้าง และการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ เน่ืองจาก

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระสาํคญัในส่วนงานการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และส่วนงาน

การให้บริการดา้นโทรคมนาคม ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รายได ้

กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม

ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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24.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่

ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ แสดงไดด้งัน้ี 

 สัดส่วนต่อรายได ้  รายได ้

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท 

เอกชนแห่งท่ีหน่ึง 9.89  25.19  506,182  1,644,680 

รัฐวิสาหกิจแห่งท่ีหน่ึง 19.33  19.30  989,370  1,260,093 

ราชการแห่งท่ีหน่ึง 11.94  -  610,863  - 

รวม 41.16  44.49  2,106,415  2,904,773 

 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 

และเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาด ผูบ้ริหารของกลุ่ม

บริษทัฯ จึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าไม่

แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

25.2 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564          

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

         

ตราสารหน้ี 1,118  1,118  -  -  1,118 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 108,889  -  -  193,715  193,715 
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มลูระดบั 3  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563          

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

         

ตราสารหน้ี 1,116  1,116  -  -  1,116 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 112,452  -  -  193,715  193,715 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินทางการเงิน

ระยะสั้น และระยะยาวท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564          

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวยีน          

หุน้กู ้ 424,500  -  424,638  -  424,638 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563          

หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีน          

หุน้กู ้ 500,000  -  501,899  -  501,899 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวยีน          

หุน้กู ้ 424,500  -  425,696  -  425,696 
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26. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน

เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

26.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 

กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง 

บริษทั บี-เลย ์พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง 

บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 

กิจการร่วมคา้ พีซีเอส การร่วมคา้โดยมีบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้ 

บริษทั เฟรมเทคนิค จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อีเอสไอ เทรดด้ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อี.เอส.อินเตอร์เนชัน่แนล (1991) จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไชน่า สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยเินียร่ิง(ประเทศไทย) จาํกดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 

26.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

บริษัทย่อย         

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         

รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ -  -  6,463  - 

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม -  -  1,207  1,329 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี -  -  2,680  2,711 

การร่วมค้า         

รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ -  547,337  -  547,337 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,696  1,951  1,696  1,951 

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 63,596  690  63,596  690 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 171  171  171  171 

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 32,717  25,067  32,717  25,067 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 365  417  365  417 

ผู้ร่วมค้า         

รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 868  12,948  868  12,948 

ตน้ทุนการก่อสร้าง (ลดลง) ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม (63,596)  546,646  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,696  1,951  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

บริษัทย่อย         

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         

รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ -  -  6,463  - 

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม -  -  4,077  3,780 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี -  -  7,954  8,096 

การร่วมค้า         

รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 379,292  2,009,625  379,292  2,009,625 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 5,473  6,315  5,473  6,315 

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 63,596  1,472  63,596  1,472 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 514  631  514  631 

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 87,843  164,510  87,843  164,510 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,090  1,190  1,090  1,190 

ผู้ร่วมค้า         

รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 7,474  67,359  7,474  67,359 

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 315,696  2,008,153  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 5,473  6,315  -  - 

 

26.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  6,463  - 

การร่วมคา้ -  103,215  -  103,215 

รวม -  103,215  6,463  103,215 

สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา        

เงินประกนัผลงานค้างรับ        

การร่วมคา้ 9,763  20,792  9,763  20,792 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็        

บริษทัยอ่ย -  -  9,636  - 

การร่วมคา้ 1,128,070  1,431,807  1,128,070  1,431,807 

รวม 1,137,833  1,452,599  1,147,469  1,452,599 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัร่วม        

ยอดคงเหลือตน้งวด 19,007  19,007  19,007  19,007 

ใหกู้ย้มืเพิ่ม -  -  -  - 

รับชาํระคืน -  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 19,007  19,007  19,007  19,007 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุน        

จากการดอ้ยค่า (19,007)  (19,007)  (19,007)  (19,007) 

สุทธิ -  -  -  - 

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษทัร่วม 539  539  539  539 

การร่วมคา้ 7,856  28,435  7,856  28,435 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217  224  217  224 

ผูร่้วมคา้ 65,339  1,333  1,743  1,333 

รวม 73,951  30,531  10,355  30,531 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุน        

จากการดอ้ยค่า (699)  (699)  (699)  (699) 

สุทธิ 73,252  29,832  9,656  29,832 

เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการ        

ผูร่้วมคา้ 88,700  125,258  -  - 

เงินทดรองจ่ายอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  767  767 

บริษทัร่วม 32,427  30,258  32,427  30,258 

การร่วมคา้ 80,265  130,265  80,265  130,265 

รวม 112,692  160,523  113,459  161,290 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุน        

จากการดอ้ยค่า (32,427)  (30,258)  (32,427)  (30,258) 

สุทธิ 80,265  130,265  81,032  131,032 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เจ้าหนีก้ารค้า        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,794  11,479  38,794  11,479 

ผูร่้วมคา้ 2,853  106,628  -  - 

รวม 41,647  118,107  38,794  11,479 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56  60  56  60 

ผูร่้วมคา้ 9,763  20,791  -  - 

รวม 9,819  20,851  56  60 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย        

ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  339,128  346,128 

กูย้มืเพิม่ -  -  -  - 

จ่ายชาํระคืน -  -  -  (7,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  339,128  339,128 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  -  - 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -  19  -  - 

กูย้มืเพิม่ -  134  -  - 

จ่ายชาํระคืน -  (153)  -  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 

รวม -  -  339,128  339,128 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  63,100  59,036 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า        

การร่วมคา้ 88,700  125,258  88,700  125,258 

เงินทดรองรับ        

ผูร่้วมคา้ 80,265  130,265  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

การร่วมคา้ 63,596  -  63,596  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132  132  132  132 

ผูร่้วมคา้ 5,003  25,023  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  101  -  - 

รวม 68,736  25,256  63,728  132 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองงวด 

26.4 การคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ให้การคํ้ าประกัน

วงเงินสินเช่ือของบริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวนเงิน 167.00 

ลา้นบาท ตามหมายเหตุ 18 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้าํหนงัสือคํ้าประกนัของ

สถาบันการเงิน จาํนวนเงิน 153.36 ล้านบาท และจาํนวนเงิน 153.05 ล้านบาท ตามลาํดับ ไปเป็น

หลกัประกนัการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของกิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ตามหมายเหตุ 28.4 

ณ  วนัที่ 30 กนัยายน  2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้ําหน ังสือคํ้ า

ประกนัของสถาบนัการเงิน  จาํนวนเงิน 760.93 ล้านบาท และจาํนวนเงิน 1,065.03 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไปเป็นหลกัประกนังานโครงการของกิจการร่วมคา้ พีซีเอส ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ตามสดัส่วนการร่วมคา้ของบริษทัฯ 
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26.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 9,450  9,610  9,090  9,610 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 343  331  343  331 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 236  214  219  214 

รวม 10,029  10,155  9,652  10,155 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 29,688  33,854  28,608  33,854 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 1,018  1,009  1,018  1,009 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 692  640  658  640 

รวม 31,398  35,503  30,284  35,503 

 

27. รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน        

เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  15,674  -  15,674 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจาก        

การตีราคาใหม่ -  608,887  -  608,887 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์        

มูลค่าสินทรัพยใ์นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,504  5,659  7,504  4,479 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 525  396  525  314 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจาก        

ประมาณการร้ือถอน -  200  -  - 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        

เป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ -  27  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์        

หกักลบกบัเจา้หน้ีเงินจอง -  27  -  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจาก        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11,384  20,431  8,689  18,275 

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22  -  22  - 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน        

มลูค่าสินทรัพยใ์นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 176  390  176  390 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 12  27  12  27 

โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน        

ไปเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  5,229  -  5,229 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม ่        

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ 100  -  -  - 

 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

นอกจากหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนดงัน้ี 

28.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

เงินเบิกเกินบญัชี 57.00  -  57.00  57.00  -  57.00 

เงินกูย้มืระยะยาว 165.00  (44.99)  120.01  165.00  (45.00)  120.00 

หนงัสือคํ้าประกนั 17,694.41  (8,763.29)  8,931.12  17,284.21  (8,289.86)  8,994.35 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  

เลตเตอร์ออฟเครดิต 

           

ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 19,884.47  (4,875.26)  15,009.21  18,342.45  (3,131.87)  15,210.58 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

เงินเบิกเกินบญัชี 55.00  -  55.00  55.00  -  55.00 

หนงัสือคํ้าประกนั 17,694.41  (8,763.29)  8,931.12  17,284.01  (8,289.86)  8,994.15 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  

เลตเตอร์ออฟเครดิต 

           

ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 19,884.47  (4,820.17)  15,064.30  18,342.45  (3,131.87)  15,210.58 
 

28.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้ง

ผูรั้บเหมาช่วงดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

สัญญาจา้งช่วงรับเหมาก่อสร้าง 2,098.17  1,766.61  2,098.17  1,766.61 
 

28.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัลูกคา้ซ่ึงยงั

ไม่ไดส่้งมอบหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

สัญญารับเหมาก่อสร้าง 21,845.44  20,309.44  21,845.44  20,309.44 
 

28.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เพิ่มเติม และภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 

ถึงเดือนธนัวาคม 2557 เพิ ่มเติม พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ ่ม จาํนวนเงิน 153.36 ลา้นบาท และ

จาํนวนเงิน 153.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั ท่ีไดย้ื่นอุทธรณ์ไวแ้ลว้ ปัจจุบนัการประเมินภาษีอากรอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
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29. คดคีวามท่ีมีนัยสําคญั 

29.1 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งสามญั คดีหมายเลขดาํท่ี 

829/2561 เพื่อขอให้การรับโอนหุ้นในบริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จาํกัด ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 

มีนาคม 2549 และวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ตกเป็นโมฆะ และให้คืนทรัพยแ์ก่โจทก์ ทุนทรัพย ์

จาํนวนเงิน 244.94 ลา้นบาท โดยศาลสั่งจาํหน่ายคดีชัว่คราวเพื่อรอผลของคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัคดีน้ี ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ท่ีดีในคดีความน้ีและคาดว่าจะไม่มี

ผลกระทบต่อบริษทัฯ จึงไม่ไดส้าํรองเผื่อความเสียหายจากคดีความน้ีในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

29.2 ณ วันท่ี  30 กันยายน  2564 และวนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายจากกิจการหลายแห่งซ่ึงมีทุนทรัพยถู์กฟ้องร้อง จาํนวนเงิน 13.82 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 

10.46 ลา้นบาท ตามลาํดับ จากการท่ีไม่ปฏิบติัตามสัญญาและเรียกร้องให้กลุ่มบริษทัฯ ชดใช้

ค่าเสียหาย ผลที่สุดของคดีดงักล่าวยงัไม่อาจทราบได ้ ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ 

เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีดีท่ีจะใชเ้ป็นขอ้ต่อสู้และผลคดีจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ 

จึงยงัไม่ไดพ้ิจารณาตั้งสาํรองเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 

30. การจัดประเภทรายการใหม่ 

งบการเงินของงวดก่อนท่ีนํามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบได้มีการจดัประเภทรายการใหม่

เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบไดก้บัการจดัประเภทรายการในงบการเงินของปีปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อ

กาํไรสาํหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทรายการใหม่  ตามท่ีรายงานใหม ่

 พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,616,400  (44,715)  2,571,685 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  44,715  44,715 

 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

 

______________________________ 
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