
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) 
     และบริษัทย่อย 

 
     งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

     สําหรับงวดสามเดือนสิ 8นสดุวนัที< 31 มีนาคม 2565 

     และ 

     รายการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

  



บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากดั 

  

 
บริษัท พีเคเอฟ ออดทิ (ประเทศไทย) จํากดั :; อาคารสาทรสแควร์ ชั Aน C; ยนิูต C;FC ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ FPQPP  
โทรศพัท์ PC FP; FQ:F-T โทรสาร PC FP; FQ:: อีเมล์: info@pkfthailand.asia เวบไซต์: www.pkfthailand.asia                      

 

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทสมาชิกในเครือข่ายของ พีเคเอฟ อินเตอร์เนชัFนแนล ลิมิเต็ด ซึFงเป็นกลุม่บริษัททีFเป็นอิสระตอ่กนัตามกฎหมาย และไม่
รับผิดชอบหรือรับผิดในการกระทําหรือไมก่ระทําของบริษัทสมาชิกอืFนๆ หรือบริษัททีFเกีFยวข้องอืFนๆ แตอ่ยา่งใด 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอตอ่ ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริGง จํากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันทีG  31 มีนาคม 2565  
งบ กํา ไ รขาดทุน เบ็ด เส ร็จรวมและงบ กํา ไรขาดทุน เบ็ด เส ร็จ เฉพาะ กิจการสํ าห รับงวดสามเดื อนสิ Tนสุดวัน ทีG   
31 มีนาคม 2565 งบแสดงการเปลีGยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีGยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ Tนสดุวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริGง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการ
ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริGง จํากดั (มหาชน) ซึGงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมลูทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่านี Tตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีG 34 เรืGอง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกีGยวกบัข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบคุลากร ซึGงส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบ
ด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืGน การสอบทานนี Tมีขอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชืGอมัGนว่าจะพบเรืGองทีGมีนยัสําคญัทั TงหมดซึGงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั Tน ข้าพเจ้าจงึไมอ่าจแสดงความเหน็ตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลทีGสอบทานได้ 
 
ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิGงทีGเป็นเหตใุห้เชืGอว่าข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ Tนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีG 34 
เรืGอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
  



บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

2 

เรืBองอืBน 
 
งบการเงินรวมของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริGง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบเฉพาะกิจการของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ 
เอ็นจิเนียริGง จํากดั (มหาชน) ณ วนัทีG 31 ธันวาคม 2564 ทีGแสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอืGน ซึGงแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงืGอนไขตามรายงานลงวนัทีG 28 กมุภาพนัธ์ 2565 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีGยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีGยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริGง จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
และของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริGง จํากดั (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนสิ TนสดุวนัทีG 31 มีนาคม 2564 ทีGแสดงเป็นข้อมลู
เปรียบเทียบสอบทานโดยผู้สอบบญัชีอืGน โดยให้ข้อสรุปอยา่งไมมี่เงืGอนไข ตามรายงานลงวนัทีG 17 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
(ปิตนินัท์ ลีลาเมธวฒัน์) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
เลขทะเบียน 11133 
 
บริษัท พีเคเอฟ ออดทิ (ประเทศไทย) จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
17 พฤษภาคม 2565 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9 1

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที5  31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 474,235               815,809               458,116               811,256               

ลูกหนี 9การค้าและลูกหนี 9หมุนเวียนอื6น 4 988,176               787,547               990,549               805,077               

สินทรัพย์ที6เกิดจากสัญญา 5 8,575,621            8,392,663            8,591,806            8,396,620            

ต้นทุนการทําให้เสร็จสิ 9นตามสัญญาที6ทํากับลูกค้า 33,611                 80,944                 33,611                 80,944                 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6 169,284               143,769               -                      -                      

เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการ 7 378,818               329,187               378,818               329,187               

เงินทดรองจ่ายอื6น 87,487                 86,912                 87,737                 87,263                 

เงินได้ภาษีหัก ณ ที6จ่าย 236,586               203,233               236,554               203,208               

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื6น 8 324,362               324,622               324,362               324,622               

สินทรัพย์หมุนเวียนอื6น 113,326               69,970                 109,734               66,302                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 11,381,506           11,234,656           11,211,287           11,104,479           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 -                      -                      -                      -                      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                      -                      404,993               404,993               

เงินลงทุนในการร่วมค้า 11 26,261                 29,798                 -                      -                      

อสังหาริมทรัพย์เพื6อการลงทุน 12 308,389               308,389               308,389               308,389               

ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 785,313               779,872               784,073               778,515               

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 16,051                 18,557                 14,255                 16,423                 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื6น 11,696                 12,428                 11,685                 12,417                 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 69,719                 70,150                 61,737                 62,622                 

เงินฝากสถาบันการเงินที6ติดภาระคํ 9าประกัน 14 942,542               1,106,315            942,542               1,106,315            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น 34,200                 40,699                 23,723                 30,220                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,194,171            2,366,208            2,551,397            2,719,894            

รวมสินทรัพย์ 13,575,677           13,600,864           13,762,684           13,824,373           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9 2

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที5  31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีNสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี2สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั 9นจากสถาบันการเงิน 15 3,451,705            2,904,668            3,451,705            2,904,668            

เจ้าหนี 9การค้า 1,481,164            1,542,213            1,481,039            1,542,459            

เจ้าหนี 9เงินประกันผลงาน 294,716               305,300               294,716               305,300               

ต้นทุนการก่อสร้างที6ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 846,945               1,363,753            851,728               1,378,007            

หนี 9สินที6เกิดจากสัญญา 5 3,090,492            3,056,696            3,075,496            3,044,100            

ส่วนของหนี 9สินตามสัญญาเช่า

   ที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี 10,064                 10,944                 8,707                  9,602                  

ส่วนของหุ้นกู้ที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี 17 423,353               422,691               423,353               422,691               

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี 15 44,820                 44,795                 -                      -                      

เงินกู้ยืมระยะสั 9นจากกิจการที6เกี6ยวข้องกัน 3 -                      -                      309,128               329,128               

หนี 9สินจากการคํ 9าประกันตามคําพิพากษา 16 690,507               680,460               690,507               680,460               

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 956                     611                  -                      -                      

หนี 9สินหมุนเวียนอื6น 153,308               144,484               206,774               197,392               

รวมหนี Nสินหมุนเวยีน 10,488,030           10,476,615           10,793,153           10,813,807           

หนี2สินไม่หมุนเวยีน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 10,000                 -                      -                      -                      

หนี 9สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที6ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ6งปี 5,143                  6,789                  4,676                  5,977                  

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี 17 -                      -                      -                      -                      

หนี 9สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 160,574               160,260               160,574               160,260         

ประมาณการหนี 9สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 18 214,498               208,814               211,133               205,519               

รวมหนี Nสินไม่หมุนเวยีน 390,215               375,863               376,383               371,756               

รวมหนี Nสิน 10,878,245           10,852,478           11,169,536           11,185,563           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9 3

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที5  31 มีนาคม 2565

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีNสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,361,818            1,361,818            1,361,818            1,361,818            

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,361,818            1,361,818            1,361,818            1,361,818            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 734,849               734,849               734,849               734,849               

กําไร (ขาดทุน) สะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 29,000                 29,000                 29,000                 29,000                 

   ยังไม่ได้จัดสรร 84,679                 135,610               (19,628)                26,034                 

องค์ประกอบอื6นของส่วนของผู้ ถือหุ้น 487,109               487,109               487,109               487,109               

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,697,455            2,748,386            2,593,148            2,638,810            

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (23)                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,697,432            2,748,386            2,593,148            2,638,810            

รวมหนี Nสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,575,677           13,600,864           13,762,684           13,824,373           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9 4

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิNนสุดวันที5  31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 1,712,555        1,655,155        1,728,023        1,655,155          

รายได้จากการบริการ -                  139                 -                  -                    

กําไรจากอัตราแลกเปลี6ยน 3,199              149                 3,199              149                   

รายได้อื6น 53,140             90,351             53,140             90,301               

รวมรายได้ 1,768,894        1,745,794        1,784,362        1,745,605          

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนงานก่อสร้าง 1,675,514        1,558,260        1,691,012        1,559,685          

ต้นทุนการให้บริการ -                  203                 -                  -                    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 100,948           116,317           97,344             110,092             

ต้นทุนทางการเงิน 38,705             50,493             40,469             52,575               

รวมค่าใช้จ่าย 1,815,167        1,725,273        1,828,825        1,722,352          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)

    จากการลงทุนในการร่วมค้า (46,273)            20,521             (44,463)            23,253               

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้า 11 (3,537)             1,772              -                  -                    

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (49,810)            22,293             (44,463)            23,253               

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 19 (1,144)             1,838              (1,199)             1,958                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (50,954)            24,131             (45,662)            25,211               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที6เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (50,931)            24,434             (45,662)            25,211               

ส่วนที6เป็นของผู้ มีส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม (23)                  (303)                

(50,954)            24,131             

กําไรต่อหุ้นขั Nนพื Nนฐาน (บาท) 20

กําไรส่วนที6เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.04) 0.02 (0.03) 0.02

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี6ยถ่วงนํ 9าหนัก (พันหุ้น) 1,361,818 1,361,818 1,361,818 1,361,818

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9 5

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิNนสุดวันที5  31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด (50,954)            24,131             (45,662)            25,211               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื5น:

รายการที2อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี6ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที6เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  -                  -                  -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื5นสําหรับงวด -                  -                  -                  -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (50,954)            24,131             (45,662)            25,211               

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที6เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (50,931)            24,434             (45,662)            25,211               

ส่วนที6เป็นของผู้ มีส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (23)                  (303)                

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด (50,954)            24,131             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9 6

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี5 ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิNนสุดวันที5  31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ ส่วนของผู้ มีส่วน

ที6ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารองตาม ส่วนเกินทุนจาก ผู้ ถือหุ้นของ ได้เสียที6ไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ บริษัทฯ อํานาจควบคุม ผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ Nนสุดวนัที5  31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5  1 มกราคม 2564 1,361,818          734,849             27,600               (97,948)              487,109                       2,513,428          784                   2,514,212          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด -                    -                    -                    24,434               -                              24,434               (303)                  24,131               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6นสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                              -                    -                    -                    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    24,434               -                              24,434               (303)                  24,131               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5  31 มีนาคม 2564 1,361,818          734,849             27,600               (73,514)              487,109                       2,537,862          481                   2,538,343          

สําหรับงวดสามเดอืนสิ Nนสุดวนัที5  31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5  1 มกราคม 2565 1,361,818          734,849             29,000               135,610             487,109                       2,748,386          -                    2,748,386          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด -                    -                    -                    (50,931)              -                              (50,931)              (23)                    (50,954)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6นสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                              -                    -                    -                    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    (50,931)              -                              (50,931)              (23)                    (50,954)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5  31 มีนาคม 2565 1,361,818          734,849             29,000               84,679               487,109                       2,697,455          (23)                    2,697,432          

กําไรสะสม

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

งบการเงินรวม

(พันบาท)

องค์ประกอบอื6นของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น

ส่วนของผู้ ถือหุ้น



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินนี9 7

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิNนสุดวันที5  31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

องค์ประกอบอื6นของ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น

ที6ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารองตาม ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5  1 มกราคม 2564 1,361,818          734,849             27,600               (235,210)            487,109                     2,376,166          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                    -                    -                    25,211               -                            25,211               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื6นสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                            -                    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    25,211               -                            25,211               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5  31 มีนาคม 2564 1,361,818          734,849             27,600               (209,999)            487,109                     2,401,377          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5  1 มกราคม 2565 1,361,818          734,849             29,000               26,034               487,109                     2,638,810          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                    -                    -                    (45,662)              -                            (45,662)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื6นสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                            -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                    -                    -                    (45,662)              -                            (45,662)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5  31 มีนาคม 2565 1,361,818          734,849             29,000               (19,628)              487,109                     2,593,148          

งบแสดงการเปลี5 ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9 8

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิNนสุดวันที5  31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (50,954)            24,131             (45,662)            25,211               

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:

   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 19 1,144              (1,838)             1,199              (1,958)               

   ค่าเสื6อมราคา 8,554              10,074             8,099              8,837                

   ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื6น 1,154              1,138              1,154              1,118                

   ขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึ 9น (กลับรายการ) (4,062)             4,234              (4,061)             4,234                

   ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินทดรองจ่ายอื6นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื6น (3,977)             -                  (3,977)             -                    

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีซื 9อไม่ถึงกําหนด -                  110                 -                  110                   

   (กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกําไรขาดทุน -                  (1)                   -                  (1)                     

   (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนที6ยังไม่เกิดขึ 9นจริง 2,203              (35)                  2,203              (35)                    

   (กําไร)ขาดทุนจากการขายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ (507)                (528)                (507)                (528)                  

   (กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1)                   -                  -                  -                    

   กําไรจากการตัดจําหน่ายหนี 9สิน (41,426)            (28,960)            (41,426)            (28,960)              

   ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 16 10,047             10,047             10,047             10,047               

   ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในการร่วมค้า 11 3,537              (1,772)             -                  -                    

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 5,684              5,284              5,614              5,184                

   รายได้ดอกเบี 9ยรับ (918)                (909)                (918)                (909)                  

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี 9ย 35,027             44,121             36,839             46,227               

   ต้นทุนการทํารายการกู้ยืมตัดจําหน่าย 25                   1,360              -                  1,335                

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี6ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี 9สินดําเนินงาน (34,470)            66,456             (31,396)            69,912               

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ6มขึ 9น) ลดลง 

   ลูกหนี 9การค้า (199,907)          (169,321)          (186,366)          (169,321)            

   สินทรัพย์ที6เกิดจากสัญญา (178,003)          (165,185)          (190,231)          (165,185)            

   ต้นทุนส่วนเพิ6มในการได้มาซึ6งสัญญา 21,666             1,440              21,666             1,440                

   ต้นทุนการทําให้เสร็จสิ 9นตามสัญญา 47,333             80,124             47,333             80,520               

   ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (25,514)            (8)                   -                  -                    

   เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการ (49,631)            (3,168)             (49,631)            (3,288)               

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื6น (63,142)            33,661             (61,500)            33,819               

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น 6,498              (656)                170,270           (656)                  

หนี 9สินดําเนินงานเพิ6มขึ 9น (ลดลง)

   เจ้าหนี 9การค้า (55,895)            352,979           (56,162)            353,190             

   เจ้าหนี 9เงินประกันผลงาน 22,253             29,060             22,188             29,060               

   ต้นทุนการก่อสร้างที6ยังไม่ถึงกําหนดชําระ (516,806)          (214,698)          (526,279)          (214,698)            

   หนี 9สินที6เกิดจากสัญญา 33,797             151,934           31,396             150,999             

   หนี 9สินหมุนเวียนอื6น 7,221              (77,659)            6,019              (77,613)              

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (984,600)          84,959             (802,693)          88,179               

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (33,406)            (37,156)            (33,346)            (37,097)              

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,018,006)       47,803             (836,039)          51,082               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9 9

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ5ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิNนสุดวันที5  31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ6มขึ 9น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินประเภทประจํา 260                 (13,794)            260                 (13,794)              

(เพิ6มขึ 9น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที6ติดภาระคํ 9าประกัน 163,773           (27,909)            -                  (27,909)              

เงินสดจ่ายชําระค่าที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,831)             (723)                (1,831)             (719)                  

เงินสดรับจากการจําหน่ายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 510                 535                 510                 535                   

เงินสดจ่ายชําระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื6น (301)                (1,097)             (301)                (1,097)               

เงินสดรับจากดอกเบี 9ยรับ 823                 1,643              823                 1,643                

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 163,234           (41,345)            (539)                (41,341)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ6มขึ 9น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั 9นจากสถาบันการเงิน 547,037           64,771             547,038           64,771               

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั 9นจากกิจการที6เกี6ยวข้องกัน 3 -                  -                  (20,000)            -                    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 10,000             -                  -                  -                    

เงินสดรับจากหุ้นกู้ 662                 -                  662                 -                    

เงินสดจ่ายในหนี 9สินตามสัญญาเช่า (3,183)             (3,236)             (2,853)             (2,891)               

เงินสดจ่ายชําระเจ้าหนี 9ค่าสินทรัพย์ (5,171)             (4,035)             (5,152)             (4,035)               

เงินสดจ่ายดอกเบี 9ย (37,044)            (44,266)            (37,154)            (45,361)              

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 512,301           13,234             482,541           12,484               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ5มขึ Nน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี5ยน (342,471)          19,692             (354,037)          22,225               

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี6ยนที6มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 897                 35                   897                 35                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ5มขึ Nน (ลดลง) สุทธิ (341,574)          19,727             (353,140)          22,260               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 815,809           123,945           811,256           112,395             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 474,235           143,672           458,116           134,655             

-                     

รายการที=ไม่ใช่เงินสด

ซื 9อสินทรัพย์ที6ดิน อาคาร อุปกรณ์ 9,003              2,102              9,003              2,102                

สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าเพิ6มจากหนี 9สินตามสัญญาเช่า 657                 1,004              657                 1,004                

ซื 9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื6น 122                 993                 122                 993                   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ สารบญั 
 

1 ข้อมลูทั*วไป 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงินระหวา่งกาล 

3 บคุคลหรือกิจการที*เกี*ยวข้องกนั 

4 ลกูหนี Dการค้าและลกูหนี Dหมนุเวียนอื*น 

5 สนิทรัพย์และหนี Dสนิที*เกิดจากสญัญา 

6 ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

7 เงินจา่ยลว่งหน้าสําหรับโครงการ 

8 สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื*น 

9 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

10 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

11 เงินลงทนุในการร่วมค้า 

12 อสงัหาริมทรัพย์เพื*อการลงทนุ 

13 ที*ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

14 เงินฝากสถาบนัการเงินที*ตดิภาระคํ Dาประกนั 

15 หนี Dสนิที*มีภาระดอกเบี Dย 

16 หนี Dสนิจากการคํ Dาประกนัตามคําพิพากษา 

17 หุ้นกู้  

18 ประมาณการหนี Dสนิไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

19 ภาษีเงินได้ 

20 กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 

21 สว่นงานดําเนินงาน 

22 เครื*องมือทางการเงิน 

23 ภาระผกูพนัและหนี Dสนิที*อาจเกิดขึ Dน 

24 คดีความฟอ้งร้อง 

25 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

  



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 

13 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงินระหวา่งกาลนี D 

งบการเงินระหวา่งกาลนี Dได้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื*อวนัที* 17 พฤษภาคม 2565 

1. ข้อมูลทั6วไป 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ*ง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบคุคลที*จดัตั Dงขึ Dนในประเทศไทย และมีที*อยู่จดทะเบียน

ตั Dงอยูเ่ลขที* 2 ซอยสขุมุวิท 81 (ศริิพจน์) ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื*อวนัที* 12 ธนัวาคม 2545 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งงวดได้แก่ กลุม่ศรีสชุาต ซึ*งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 16.58 

บริษัทฯและกลุ่มบริษัทการดําเนินงานธุรกิจหลกัเกี*ยวกับการรับเหมาติดตั Dงงานระบบไฟฟ้า ระบบสื*อสารโทรคมนาคม 

ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย และรับเหมาก่อสร้างโยธา รายละเอียดของบริษัทร่วม  

บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินข้อ 9, 10 และ 11 

2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏบัิต ิ

งบการเงินระหว่างกาลนี Dจัดทําขึ Dนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 34 เรื*อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที*ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที*เกี*ยวข้อง 

งบการเงินระหว่างกาลนี Dจัดทําขึ Dนเพื*อให้ข้อมูลเพิ*มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ Dนสุดวันที*  31 ธันวาคม 2564  

งบการเงินนี Dมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั Dงหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปีแต่เน้นการให้ข้อมูล 

ที*เกี*ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื*อไม่ให้ซํ Dาซ้อนกับข้อมูลที*ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้วดงันั Dน 

การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี Dจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ Dนสดุวนัที* 31 ธันวาคม 

2564 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที*บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี D 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี Dจดัทําขึ Dนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ*ง จํากดั (มหาชน) (ซึ*งต่อไปนี D

เรียกวา่ “บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย (ซึ*งตอ่ไปนี Dเรียกวา่ “บริษัทยอ่ย”) (รวมกนัเรียกวา่ “กลุม่บริษัท”) และได้จดัทําขึ Dนโดยใช้

หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ Dนสดุวนัที* 31 ธันวาคม 2564  โดยไม่มีการเปลี*ยนแปลงโครงสร้างเกี*ยวกับ

บริษัทยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจบุนั 

2.3 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชืGอไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Dอไวรัสโคโรนา 2019 ที*ปัจจุบนัได้ขยายวงกว้างขึ Dนอย่างต่อเนื*อง ทําให้เกิดการ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี Dไม่ได้กระทบต่อ

กลุม่บริษัทอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ทั Dงนี D ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื*องและจะประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเกี*ยวกบัมลูค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี Dสินและหนี Dสินที*อาจจะเกิดขึ Dนอย่างสมํ*าเสมอ อนึ*ง ระดบัความ

รุนแรงของผลกระทบขึ Dนอยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรัส

ดงักลา่ว 

2.4 สกุลเงนิทีPใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 

งบการเงินระหว่างกาลนี Dจดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ*งเป็นสกุลเงินที*ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ข้อมลูทางการเงินทั Dงหมดมีการปัดเศษเพื*อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเว้นที*ระบไุว้เป็นอยา่งอื*น 

2.5 การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี Dให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ บริหารต้องใช้วิจารณญาณ  

การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ*งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจํานวนเงิน 

ที*เกี*ยวกบัสนิทรัพย์ หนี Dสนิ รายได้ และคา่ใช้จา่ย ผลที*เกิดขึ Dนจริงอาจแตกตา่งจากที*ประมาณไว้ 

ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบตัิตามนโยบายการ

บญัชีของกลุม่บริษัท และแหลง่ข้อมลูสําคญัของความไมแ่น่นอนในการประมาณการซึ*งถือปฏิบตัิเช่นเดียวกนัในการจดัทํา

งบการเงินสาํหรับปีสิ Dนสดุวนัที* 31 ธนัวาคม 2564 
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3 บุคคลหรือกจิการที6เกี6ยวข้องกัน 

เพื*อวตัถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที*เกี*ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหากกลุ่ม

บริษัทมีอํานาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทั Dงทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อบคุคลหรือกิจการใน

การตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนัหรืออยู่ภายใต้

อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบักิจการ การเกี*ยวข้องกนันี Dอาจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ มีดงันี D 

ความสมัพนัธ์ที*มีกบับริษัทร่วม บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9, 10 และ 11 

สาํหรับความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารและกิจการหรือและบคุคลที*เกี*ยวข้องกนั มีดงันี D 

บุคคลหรือกจิการที6เกี6ยวข้องกัน  
ประเทศที6จดัตั Mง / 

สัญชาต ิ  ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ผู้บริหารสาํคญั 

 

 ไทย  บุคคลที*มีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั*งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั Dงนี D 

รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะ

ทําหน้าที*ในระดบับริหารหรือไม)่ 

บริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั*นแนล จํากดั  ไทย  บริษัทยอ่ย 

บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี D จํากดั  ไทย  บริษัทยอ่ย 

กิจการร่วมค้า พีเออาร์  ไทย  บริษัทยอ่ย 

กิจการร่วมค้า อินเตอร์ ออซซี*  ไทย  บริษัทยอ่ย 

บริษัท เทคเนอร์ จํากดั  ไทย  บริษัทร่วม 

กิจการร่วมค้า พีซีเอส  ไทย  กิจการร่วมค้า 

บริษัท เฟรมเทคนิค จํากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียริ*ง จํากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อีเอสไอ เทรดดิ Dง จํากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั*นแนล (1991) จํากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เฟลมเทคนิค อี แอนด์ ซี จํากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จํากดั  ไทย  ผู้ ร่วมค้าในการร่วมค้า 

บริษัท ไชนา่ สเตท คอนสตรัคชั*น  

เอนยิเนียริ*ง (ประเทศไทย) จํากดั 

 

ไทย  ผู้ ร่วมค้าในการร่วมค้า 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี D 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายได้จากสญัญาก่อสร้าง ราคาต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ*ม 

รายได้อื*น ราคาที*ตกลงร่วมกนัและราคาเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 

ต้นทนุงานก่อสร้าง ราคาต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ*ม 
คา่ใช้จา่ยอื*น ราคาที*ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบี Dยจา่ย อตัราร้อยละ 3.00 - 5.00 ตอ่ปีและราคาทนุ 

คา่ตอบแทนผู้บริหารสาํคญั ตามหลกัเกณฑ์กําหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 

 

รายการที*สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที*เกี*ยวข้องกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ Dนสดุวนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดงันี D 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สาํหรับงวดสามเดอืนสิGนสุดวันทีP 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
บริษัทย่อย (ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)        

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง -  -  4,216  - 

ต้นทนุงานก่อสร้าง -  -  1,431  1,426 

ดอกเบี Dยจา่ย -  -  2,320  2,622 

        

กจิการร่วมค้า        

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง -  246,163  -  246,163 

รายได้อื*น -  1,941  -  1,941 

ต้นทนุงานก่อสร้าง 6,589  -  6,589  - 

        

บุคคลหรือกจิการอื6นที6เกี6ยวข้องกัน        

รายได้อื*น 171  171  171  171 

ต้นทนุงานก่อสร้าง 45,911  38,632  45,911  38,632 

คา่ใช้จา่ยอื*น 343  335  343  335 

        

ผู้ร่วมค้า        

รายได้อื*น 143  2,940  143  2,940 

คา่ใช้จา่ยอื*น -  1,941  -  - 

        

        

ผู้บริหารสาํคัญ        

ผลประโยชน์ระยะสั Dน 10,637  10,207  10,637  9,847 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 588  606  588  556 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ 11,225  10,813  11,225  10,403 

 

ยอดคงเหลอืกบับคุคลหรือกิจการที*เกี*ยวข้องกนั ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี D 

 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
ลูกหนีGการค้า - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน 

บริษัทยอ่ย -  -  2,373  17,531 

รวม -  -  2,373  17,531 

        

สนิทรัพย์ทีPเกดิจากสัญญา - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน 

เงนิประกันผลงานค้างรับ 
บริษัทยอ่ย -  -  1,688  712 

กิจการร่วมค้า -  67,391  -  67,391 

        

รายได้ทีPยังไม่ได้เรียกเกบ็        

บริษัทยอ่ย -  -  14,497  3,245 

รวม -  67,391  16,185  71,348 

        

        

        

        

        

        

        

        

ลูกหนีGหมุนเวียนอืPน - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน  
    (หมายเหตุ 4)       

บริษัทร่วม 577  539  577  539 

กิจการร่วมค้า  11,504  10,599  11,504  10,599 

บคุคลหรือกิจการที*เกี*ยวข้องกนั 217  217  217  217 

ผู้ ร่วมค้า 165  154  165  154 

รวม 12,463  11,509  12,463  11,509 
หกั คา่เผื*อผลขาดทนุด้านเครดติที*คาดวา่จะเกิดขึ Dน (699)  (699)  (699)  (699) 

สุทธิ 11,764  10,810  11,764  10,810 

        
เงนิทดรองจ่าย - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน        

บริษัทร่วม 33,874  33,150  33,874  33,150 

กิจการร่วมค้า  80,887  80,887  80,887  80,887 

รวม 114,761  114,037  114,761  114,037 

หกั คา่เผื*อผลขาดทนุด้านเครดติที*คาดวา่จะเกิดขึ Dน (33,874)  (33,150)  (33,874)  (33,150) 

สุทธิ 80,887  80,887  80,887  80,887 

        
เจ้าหนีGการค้า - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
บริษัทยอ่ย -  -  -  352 

บคุคลหรือกิจการที*เกี*ยวข้องกนั 49,036  35,589  49,036  35,589 

ผู้ ร่วมค้า -  2,852  -  - 

รวม 49,036  38,441  49,036  35,941 

        
เจ้าหนีGเงนิประกันผลงาน - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจการที*เกี*ยวข้องกนั 56  56  56  56 

ผู้ ร่วมค้า -  67,391  -  - 

รวม 56  67,447  56  56 

        

เงนิกู้ยืมระยะสัGนจากกจิการทีPเกีPยวข้องกัน 

บริษัทยอ่ย -  -  309,128  329,128 

รวม -  -  309,128  329,128 

รายการเคลื*อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะสั Dนจากบคุคลหรือกิจการที*เกี*ยวข้องกนัสําหรับงวดสามเดือนสิ Dนสดุวนัที* 31 มีนาคม 

2565 และ 2564 มีดงันี D 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2565  2564  2565  2564 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          

ณ วนัที* 1 มกราคม  -  -  329,128  339,128 

กู้ ยืมเพิ*ม  -  -  -  - 

จา่ยชําระ  -  -  (20,000)  (10,000) 

ณ วันที6 31 มีนาคม  -  -  309,128  329,128 

 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ ระยะสั Dนจากกิจการที*เกี*ยวข้องกันทั Dงจํานวนเป็นการให้กู้ ยืมใน

รูปแบบตัqวสญัญาใช้เงิน กําหนดจา่ยคืนเมื*อทวงถาม อตัราดอกเบี Dย ร้อยละ 3.00 - 5.00 ตอ่ปี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
ดอกเบีGยค้างจ่าย - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน  

บริษัทยอ่ย -  -  66,048  64,347 

        

เงนิทดรองรับ - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน        

ผู้ ร่วมค้า 80,887  80,887  -  - 
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีPเกีPยวข้องกัน        

กิจการร่วมค้า 9,023  7,746  571  - 

กิจการที*เกี*ยวข้องกนั 122  133  122  133 

รวม 9,145  7,879  693  133 
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ภาระผูกพนัอื6นกับบุคคลหรือกจิการที6เกี6ยวข้องกัน 
 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัท มีภาระการคํ Dาประกนักบักิจการที*เกี*ยวข้องกนัดงันี D 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
การคํ Dาประกนัหนี Dสนิของบริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ16) 187,000  167,000  187,000  167,000 

 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทได้ให้การคํ Dาประกนัวงเงินสินเชื*อของบริษัทย่อย เพื*อสนบัสนนุการ

ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จํานวนเงิน 187 ล้านบาท (2564 : 167 ลา้นบาท) โดยมีโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ในหมายเหตขุ้อ 6 คํ Dาประกนัร่วมกบัหนงัสอืคํ Dาประกนัของบริษัท  

 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการออกหนงัสือคํ Dาประกนักบัธนาคารแห่งหนึ*ง

จํานวนเงิน 153 ล้านบาท เป็นจํานวนเทา่กนั โดยนําไปเป็นหลกัประกนัการอทุธรณ์การประเมินภาษีอากรของกิจการร่วมค้า

พีเออาร์ ซึ*งเป็นบริษัทยอ่ย ตามหมายเหตขุ้อ 23 

 

ณ วันที*  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้นําหนังสือคํ Dาประกันของสถาบันการเงินจํานวนเงิน  

375 ล้านบาทและ 651 ล้านบาท ตามลําดบัไปเป็นหลกัประกนังานโครงการของกิจการร่วมค้าพีซีเอส ซึ*งเป็นกิจการร่วมค้า  

ตามสดัสว่นการร่วมค้าของบริษัท 

4 ลูกหนี Mการค้าและลูกหนี Mหมุนเวียนอื6น 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พนับาท) 
กิจการที*เกี*ยวข้องกนั 3 12,463  11,509  14,836  29,040 

บคุคลหรือกิจการอื*นๆ  1,141,383  940,813  1,141,383  940,812 
รวม  1,153,846  952,322  1,156,219  969,852 
หกั คา่เผื*อผลขาดทนุด้านเครดติ 

ที*คาดวา่จะเกิดขึ Dน 

 
(165,670)  (164,775)  (165,670)  (164,775) 

สุทธิ  988,176  787,547  990,549  805,077 

         
  2565  2564  2565  2564 

  (พนับาท) 
ผลขาดทนุด้านเครดติที*คาดวา่จะเกิดขึ Dนของลกูหนี Dการค้าและลกูหนี Dหมนุเวียนอื*น (กลบัรายการ) 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ Dนสดุวนัที* 31 มีนาคม (628)  -  (628)  - 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี Dการค้าและลกูหนี Dหมนุเวียนอื*น มีดงันี D 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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21 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนี Mการค้า  (พนับาท) 
ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 

 
478,983  425,340  481,356  435,380 

เกินกําหนดชําระ : 
 

       

 น้อยกวา่ 3 เดือน 
 

390,196  281,642  390,196  289,132 

 3 - 6 เดือน 
 

30,546  19,806  30,546  19,806 

 6 - 12 เดือน 
 

24,615  9,309  24,615  9,309 

 มากกวา่ 12 เดือน  181,087  169,424  181,087  169,424 

รวม  1,105,427  905,521  1,107,800  923,051 
หกั คา่เผื*อผลขาดทนุด้านเครดติที*คาดวา่จะเกิดขึ Dน  (162,457)  (161,563)  (162,457)  (161,563) 

ลูกหนี Mการค้า - สุทธิ  942,970  743,958  945,343  761,488 
         

ลูกหนี Mหมุนเวียนอื6น         
กิจการที*เกี*ยวข้องกนั 3 12,463  11,509  12,463  11,509 

บคุคลหรือกิจการอื*นๆ  35,955  35,292  35,955  35,292 

รวม  48,418  46,801  48,418  46,801 
หกั คา่เผื*อผลขาดทนุด้านเครดติที*คาดวา่จะเกิดขึ Dน  (3,212)  (3,212)  (3,212)  (3,212) 

ลูกหนี Mหมุนเวียนอื6น - สุทธิ  45,206  43,589  45,206  43,589 

         
รวมลูกหนี Mการค้าและลูกหนี Mหมุนเวียนอื6น  988,176  787,547  990,549  805,077 

  



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 ลกูหนี Dของกลุม่บริษัทและบริษัทที*เกินกําหนดชําระเกินกวา่ 3 เดือนขึ Dนไป จํานวนเงิน 236,248 พนับาท 

โดยปกตริะยะเวลาการให้สนิเชื*อแก่ลกูค้าของกลุม่บริษัทมีระยะเวลา 30 วนั 

5 สนิทรัพย์และหนี Mสนิที6เกดิจากสัญญา 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 (พนับาท) 
สนิทรัพย์ที*เกิดจากสญัญา        

รายได้ที*ยงัไมไ่ด้เรียกชําระ 7,788,693  7,572,451  7,803,190  7,575,697 

เงินประกนัผลงานค้างรับ 849,648  887,888  851,336  888,599 

รวมสินทรัพย์ที6เกดิจากสัญญา 8,638,341  8,460,339  8,654,526  8,464,296 

หกั คา่เผื*อผลขาดทนุด้านเครดติ        

ที*คาดวา่จะเกิดขึ Dน (62,720)  (67,676)  (62,720)  (67,676) 

สุทธิ 8,575,621  8,392,663  8,591,806  8,396,620 

        

หนี Dสนิที*เกิดจากสญัญา        

เงินรับลว่งหน้าจากผู้วา่จ้าง 3,090,492  3,056,696  3,075,496  3,044,100 

รวมหนี Mสินที6เกดิจากสัญญา 3,090,492  3,056,696  3,075,496  3,044,100 
 

ณ วันที* 31 มีนาคม 2565 และวันที* 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิทธิในการรับเงิน 

คา่ก่อสร้าง จํานวนเงิน 17,772 ล้านบาท และจํานวนเงิน 18,886 ล้านบาท ตามลําดบั ถกูนําไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื*อกบั

สถาบนัการเงิน ตามหมายเหต ุ15 

6 ต้นทนุพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี D 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 (พนับาท) 
ที*ดนิโครงการ 115,812  115,812  -  - 

ต้นทนุพฒันาโครงการ 53,472  27,957  -  - 

รวม 169,284  143,769  -  - 
 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และวนัที* 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวม ที*ดินโครงการทั Dงจํานวนถกูนําไปเป็นหลกัประกนั

วงเงินสนิเชื*อกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหต ุ15 

7 เงนิจ่ายล่วงหน้าสาํหรับโครงการ 

เงินจา่ยลว่งหน้าสําหรับโครงการ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี D 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 (พนับาท) 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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เงินจา่ยลว่งหน้าสําหรับโครงการ 378,818  329,187  378,818  329,187 

หกั คา่เผื*อผลขาดทนุจากการด้อยคา่ -  -  -  - 

สุทธิ 378,818  329,187  378,818  329,187 

8 สนิทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอื6น  

สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื*น ณ วนัที* 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี D 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 (พนับาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงิน        

ประเภทประจํา 6 - 12 เดือน 323,243  323,503  323,243  323,503 

หลกัทรัพย์เพื*อค้า        

ราคาทนุ 1,078  1,078  1,078  1,078 

ผลกําไรจากการวดัมลูคา่ 41  41  41  41 

มลูคา่ยตุธิรรม 1,119  1,119  1,119  1,119 

รวม 324,362  324,622  324,362  324,622 

 

  



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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9 เงนิลงทนุในบริษัทร่วม 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
บริษัทร่วม        

ณ วนัที* 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื Dอเงินลงทนุ -  -  -  - 

จําหนา่ยเงินลงทนุ -  -  -  - 

กลบัรายการด้อยคา่เงินลงทนุ -  -  -  - 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม -  -  -  - 

ณ วันที6 31 มีนาคม -  -  -  - 

 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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เงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัที3 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี @ 
 

   งบการเงนิรวม 
 ประเทศที)  สดัสว่นความ        มลูคา่ตาม 
 กิจการจดัตั 9ง  เป็นเจ้าของ  ทนุชําระแล้ว  ราคาทนุ  วธีิสว่นได้เสยี 

   31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 
   (ร้อยละ)  (พนับาท) 
บริษัทร่วม                  

บริษัท เทคเนอร์ จํากดั (มหาชน) ไทย  49.99  49.99  41,250  41,250  -  -  -  - 

รวม           -  -  -  - 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ประเทศที)  สดัสว่นความ             
 กิจการจดัตั 9ง  เป็นเจ้าของ  ทนุชําระแล้ว  ราคาทนุ  การด้อยคา่  ราคาทนุ - สทุธิ 

   31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 
   (ร้อยละ)  (พนับาท) 
บริษัทร่วม                      

บริษัท เทคเนอร์ จํากดั (มหาชน) ไทย  49.99  49.99  41,250  41,250  30,000  30,000  (30,000)  (30,000)  -  - 

รวม           30,000  30,000  (30,000)  (30,000)  -  - 
 

บริษัทมีเงินลงทนุในตราสารทนุที3บนัทกึตามวิธีสว่นได้เสยีซึ3งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั @นจงึไมมี่ราคาที3เปิดเผยตอ่สาธารณะ 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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10 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564 
 (พนับาท) 
ณ วนัที, 1 มกราคม 404,993  416,493 
ซื 9อเงินลงทนุ -  - 
ณ วันที< 31 มีนาคม 404,993  416,493 

 
 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ณ วนัที4 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี B 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ประเทศที4 

กิจการจดัตั Bง สดัสว่นความเป็นเจ้าของ  ทนุชําระแล้ว  ราคาทนุ 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
  (ร้อยละ)  (พนับาท)  (พนับาท) 
บริษัทย่อยทางตรง     
บริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั4นแนล จํากดั ไทย 99.99  99.99  300,000  300,000  245,000  245,000 
บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี B จํากดั ไทย 99.99  99.99  160,000  160,000  159,993  159,993 
กิจการร่วมค้า พีเออาร์ ไทย 100.00  100.00  -  -  -  - 
กิจการร่วมค้าอินเตอร์-ออสซี4 ไทย 80.00  -  -  -  -  - 
รวม          404,993  404,993 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Bนสดุวนัที4 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ ไมมี่เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5งจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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11 เงนิลงทนุในการร่วมค้า 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
 (พนับาท) 
การร่วมค้า        

ณ วนัที, 1 มกราคม 29,798  127,535  71,636  71,636 

สว่นแบง่กําไรจากการร่วมค้า (949)  1,772  -  - 

ปรับปรุงใหม ่ (2,588)  -  -  - 

คา่เผื,อผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม -  -  (71,636)  (71,636) 

ณ วันที; 31 มีนาคม 26,261  129,307  -  - 

 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5งจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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เงินลงทนุในการร่วมค้า ณ วนัที5 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี @ 

 

   งบการเงนิรวม 
 ประเทศที5        มลูคา่ตาม 

 กิจการจดัตั @ง  ทนุชําระแล้ว  ราคาทนุ  วธีิสว่นได้เสยี 

   31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

   (พนับาท)  (พนับาท) 
การร่วมค้า              

กิจการร่วมค้า พีซีเอส ไทย  86,077   86,077  43,899  43,899  26,261  29,798 

 

  

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ประเทศที5             

 กิจการจดัตั @ง  ทนุชําระแล้ว  ราคาทนุ  การด้อยคา่  ราคาทนุ-สทุธิ 

   31 มีนาคม  

2565 

 31 ธนัวาคม  

2564 

 31 มีนาคม  

2565 

 31 ธนัวาคม  

2564 

 31 มีนาคม  

2565 

 31 ธนัวาคม  

2564 

 31 มีนาคม  

2565 

 31 ธนัวาคม  

2564 

   (พนับาท) 
การร่วมค้า                  

กิจการร่วมค้า พีซีเอส ไทย  86,077   86,077   71,636  71,636  (71,636)  (71,636)  -  - 

 

บริษัทไมมี่เงินลงทนุในตราสารทนุที5บนัทกึตามวิธีสว่นได้เสยีซึ5งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั @นจงึไมมี่ราคาที5เปิดเผยตอ่สาธารณะ 

 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5งจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพื2อการลงทุน 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ 1นสดุวนัที5 31 มีนาคม 2565 อสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทนุมีรายการเคลื5อนไหวดงันี 1 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที5ดนิ   อาคารชดุ  รวม 

 (พนับาท) 
มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที5 1 มกราคม 2565 187,301  121,088  308,389 

ซื 1อสนิทรัพย์ -  -  - 

มูลค่ายุตธิรรม ณ วันที2 31 มีนาคม 2565 187,301  121,088  308,389 
 

กลุม่บริษัทวดัมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทนุภายหลงัการรับรู้มลูค่าเริ5มแรกจากวิธีราคาทนุเดิมมาเป็นวิธีมลูค่า

ยตุิธรรม ทั 1งนี 1 ผู้บริหารเห็นว่าเป็นการทําขึ 1นเพื5อให้สะท้อนมลูค่าที5เป็นปัจจบุนัของอสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทนุดงักลา่ว 

โดยกลุม่บริษัทได้จดัให้มีการประเมินราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทนุ โดยว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ5งที5

ได้รับความเห็นชอบจากสํารักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้ประเมินเลือกใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูราคาตลาดของสินทรัพย์ประเภท

เดียวกนัและอยู่ในทําเลที5ตั 1งเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื5อการลงทนุที5ได้รับการประเมินมลูค่าดงักลา่ว  

ซึ5งเป็นข้อมลูระดบั 3 โดยได้บนัทกึกําไรจาการวดัมลูค่ายตุิธรรมราคาในงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิ 1นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 

2564 จํานวนเงิน 112.46 ล้านบาท 

 

ณ วนัที5 31 มีนาคม 2565 และวนัที5 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อสงัหาริมทรัพย์

เพื5อการลงทนุสว่นหนึ5ง มลูค่าตามบญัชี จํานวนเงิน 228.24 ล้านบาท เป็นจํานวนเท่ากนั โดยถกูนําไปเป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเชื5อกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหต ุ15 

  



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5งจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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13 ที2ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี5ยนแปลงของบญัชีที5ดนิ อาคารและอปุกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิ 1นสดุวนัที5 31 มีนาคม 2565 สรุปได้ดงันี 1 

 งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
 (พนับาท) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัที5 1 มกราคม 2565 779,872  778,515 

บวก ซื 1อเพิ5มระหวา่งงวด 10,834  10,834 

หกั จําหนา่ย (2,771)  (2,771) 

หกั ตดัจําหนา่ย (14)  (14) 

หกั คา่เสื5อมราคาสาํหรับงวด (5,391)  (5,274) 

บวก คา่เสื5อมราคาสะสมของสนิทรัพย์ที5จําหนา่ย 2,769  2,769 

บวก คา่เสื5อมราคาสะสมของสนิทรัพย์ที5ตดัจําหนา่ย 14  14 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที2 31 มีนาคม 2565 785,313  784,073 

 ณ วนัที5 31 มีนาคม 2565 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที5ดินและอาคารส่วนหนึ5ง มลูค่าตามบญัชี 

จํานวนเงิน 672.32 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2564 : 673.21 ล้านบาท) ถกูนําไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื5อกบัสถาบนั

การเงิน ตามหมายเหต ุ15 

14 เงนิฝากสถาบนัการเงนิที2ตดิภาระคํ Wาประกัน 

ณ วนัที5 31 มีนาคม 2565 และวนัที5 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินฝาก 

สถาบนัการเงินที5ติดภาระคํ 1าประกันทั 1งจํานวนเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินที5ถูกนําไปเป็นหลกัประกันวงเงินสินเชื5อกับ

สถาบนัการเงิน เพื5อสนบัสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการเฉพาะเจาะจง สถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ ได้กําหนดเงื5อนไขให้ 

กลุ่มบริษัท เงินค่างานของโครงการนั 1น ๆ ผ่านเข้าบัญชีเงินฝากของกลุ่มบริษัทฯ ที5เปิดไว้กับสถาบันการเงินผู้ ให้กู้   

วงเงินสนิเชื5อดงักลา่วมีหลกัประกนัร่วม ตามหมายเหตขุ้อ 5, 6, 12 และ 13 

 

ณ วนัที5 rs มีนาคม 2565 และวนัที5 rs ธนัวาคม 2564 บริษัทยอ่ยแหง่หนึ5งได้รับวงเงินสนิเชื5อจากสถาบนัการเงินแหง่หนึ5ง

เพื5อสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ วงเงินสนิเชื5อดงักลา่วมีหลกัประกนั ตามหมายเหตขุ้อ 3  



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5งจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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15 หนี &สนิที*มีภาระดอกเบี &ย 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 อตัราดอกเบี 7ยร้อยละตอ่ปี  อตัราดอกเบี 7ยร้อยละตอ่ปี  (พนับาท) 
เงินกู้ ยืมระยะสั 7น - ตัDวสญัญาใช้เงิน 3.50 - 5.47  3.50 - 5.47  3.50 - 5.47  3.50 - 5.47  2,945,490  2,478,578  2,945,490  2,478,578 

เงินกู้ ยืมระยะสั 7น - ทรัสต์รีซีท 3.75 - 5.47  3.75 - 5.47  3.75 - 5.47  3.75 - 5.47  23,657  32,966  23,657  32,966 

เงินกู้ ยืมระยะสั 7น - ตัDวอาวลั 1.00 - 2.00  1.00  1.00 - 2.00  1.00  482,558  393,124  482,558  393,124 

รวมเงนิกู้ยืมระยะสั &น         3,451,705  2,904,668  3,451,705  2,904,668 

                
สว่นของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ทีTถงึกําหนดชําระภายในหนึTงปี MLR-1  MLR-1  -  -  44,820  44,795  -  - 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR-1  MLR-1  -  -  10,000  -  -  - 

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาว         54,820  44,795  -  - 
 

ณ วนัทีT 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกู้ ยืมของกลุม่บริษัทและบริษัทได้ถกูคํ 7าประกนัโดย ทีTดนิและอาคารบางสว่น จํานวนเงิน 672 ล้านบาท และสทิธิเงินฝากบางสว่น จํานวน

เงิน 943 ล้านบาท โดยกลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์ทีTนํามาเป็นหลกัคํ 7าประกนัวงเงินสนิเชืTอกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหต ุ5, 6, 13 

 

 



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5งจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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รายการเคลื)อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะสั 8น - ทรัสต์รีซีท ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 มีดงันี 8 
 
        งบการเงนิรวม / 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
        (พนับาท) 

ณ วนัที) 1 มกราคม 2565        32,966 
กู้ ยืมเพิ)ม        15,525 
จา่ยชําระคืนเงินกู้         (24,834) 
ณ วันที5 31 มีนาคม 2565        23,657 

 
รายการเคลื)อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะสั 8น - ตัRวอาวลั ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 มีดงันี 8 
 
      งบการเงนิรวม / 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
        (พนับาท) 

ณ วนัที) 1 มกราคม 2565        393,124 
กู้ ยืมเพิ)ม        462,411 
จา่ยชําระคืนเงินกู้         (372,977) 
ณ วันที5 31 มีนาคม 2565        482,558 

16 หนี Aสนิจากการคํ Aาประกันตามคาํพพิากษา 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ 8นสดุวนัที) 31 มีนาคม 2565 หนี 8สนิจากการคํ 8าประกนัตามคําพิพากษามีรายการเคลื)อนไหวดงันี 8 
 

   งบการเงนิรวม / 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   (พนับาท) 
ณ วนัที) 1 มกราคม 2565   680,460 
เพิ)มขึ 8นระหวา่งงวด   10,047 
ลดลงระหวา่งงวด   - 
ณ วันที5 31 มีนาคม 2565   690,507 

 
  



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ5งจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ Gนสุดวันที5 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หนี 8สินจาก
การคํ 8าประกนัตามคําพิพากษาทั 8งจํานวนเป็นหนี 8สินจากการคํ 8าประกนัต่อสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ในการออกหนงัสือคํ 8า
ประกนัโครงการให้กบับริษัท เทคเนอร์ จํากดั ซึ)งเป็นบริษัทร่วม สําหรับโครงการบ้านเอื 8ออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
(บางปะอิน) และโครงการบ้านเอื 8ออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) วงเงินรวม จํานวนเงิน 412.20 ล้านบาท ซึ)งถกูผู้
ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา เรียกคืนเงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า ริบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และเรียกร้อง
ค่าเสียหาย จํานวนเงินรวม 388.86 ล้านบาท ก่อนหกักลบลบหนี 8ค่าที)ดินค้างรับ เงินประกนัผลงานค้างรับ และเงินฝาก
สถาบนัการเงินที)ติดภาระคํ 8าประกนั จํานวนเงินรวม 104.90 ล้านบาท โดยผู้ว่าจ้างได้ยื)นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเรียก
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโครงการบ้านเอื 8ออาทรจากบริษัทร่วม และศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้ 
บริษัทร่วมกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ)งชําระเงินค่าความเสียหายจากการผิดสญัญาร่วมดําเนินการโครงการบ้านเอื 8ออาทร
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) และโครงการบ้านเอื 8ออาทรจังหวดัอ่างทอง (วิเศษชัยชาญ) ทั 8งนี 8 บริษัทร่วมได้มี 
การบนัทึกดอกเบี 8ยปรับตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางจากการคํ 8าประกนัต่อสถาบนัการเงินดงักลา่วในอตัรา
ดอกเบี 8ยร้อยละ 15 เเละ 7.5 อย่างไรก็ตาม บริษัทร่วมได้ยื)นอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษา ปัจจบุนัคดียงัอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

17 หุ้นกู้  

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

เงินต้น 
 คา่ธรรมเนียมในการออก 

หุ้นกู้  รอตดับญัชี 
  

สทุธิ 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 (พนับาท) 
สว่นที)หมนุเวียน            

ไมเ่กิน 1 ปี 424,500  424,500  (1,147)  (1,809)  423,353  422,691 
รวมส่วนที5หมุนเวียน 424,500  424,500  (1,147)  (1,809)  423,353  422,691 
สว่นที)ไมห่มนุเวียน            

เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี -  -  -  -  -  - 
รวมส่วนที5ไม่หมุนเวียน -  -  -  -  -  - 
รวม -  -  -  -  -  - 

 
เ มื)อวันที)  8 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกหุ้ นกู้  จํานวน 424,500 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท จํานวนเงิน 425  
ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชืุ)อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั
และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ อาย ุ2 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนวนัที) 8 ตลุาคม 2565 อตัราดอกเบี 8ยคงที) ร้อยละ 6 ตอ่ปี ทั 8งนี 8 บริษัทฯ 
จะต้องดํารงอตัราสว่นหนี 8สินที)มีดอกเบี 8ยต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 4:1 ณ วนัสิ 8นงวดรายไตรมาสหรือวนัสิ 8นปี
บญัชีของงบการเงินรวม 

18 ประมาณการหนี Aสนิไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 

รายการเปลี)ยนแปลงของประมาณการหนี 8สินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน สําหรับงวดสามเดือนสิ 8นสดุวนัที) 
31 มีนาคม 2565 สรุปได้ดงันี 8 

 งบการเงนิรวม 
 

 งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 (พนับาท) 
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ณ วนัที) 1 มกราคม 2565 208,814  205,519 
รับรู้เพิ)มระหวา่งงวด 5,684  5,614 
ผลประโยชน์ที)จา่ยในระหวา่งงวด -  - 
ณ วันที5 31 มีนาคม 2565 214,498  211,133 

19 ภาษีเงนิได้  

ภาษีเงินได้นิติบคุคลระหวา่งกาลคํานวณขึ 8นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคณูด้วยอตัราภาษีเฉลี)ยทั 8งปีที)ประมาณไว้
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สาํหรับงวดสามเดือนสิ 8นสดุวนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดงันี 8 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั:        
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลระหวา่งกาล (398)  (132)  -  - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:         
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิด 
   ผลแตกตา่งชั)วคราว (746) 

 
1,970 

  
(1,199) 

  
1,958 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที5แสดงอยู่ใน 
   งบกาํไรขาดทนุ (1,144) 

 
1,838 

  
(1,199) 

  
1,958 
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20 กาํไรต่อหุ้นขั Aนพื Aนฐาน 

 กําไรต่อหุ้นขั 8นพื 8นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที)เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื)น) 
ด้วยจํานวนถวัเฉลี)ยถ่วงนํ 8าหนกัของหุ้นสามญัที)ออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

21 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานที)นําเสนอนี 8สอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุม่บริษัทฯ กรรมการผู้จดัการซึ)งเป็นผู้ ที)มีอํานาจ
ตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอยา่งสมํ)าเสมอเพื)อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
สว่นงานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน 

 กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินกิจการในส่วนงานหลกั คือ การรับเหมาก่อสร้าง และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และดําเนินธุรกิจ
สว่นใหญ่ในสว่นงานทางภมูิศาสตร์ภายในประเทศ เนื)องจากกลุม่บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมที)เป็นสาระสําคญัในสว่นงานการ  
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และสว่นงานการให้บริการด้านโทรคมนาคม ดงันั 8น จงึไมมี่การแสดงข้อมลูจําแนกตามสว่นงานธุรกิจ
รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ทั 8งหมดที)มีสาระสําคญัเกี)ยวข้องได้ถกูรายงานตามสว่นงานดําเนินงานและ
เขตภมูิศาสตร์แล้ว 

ข้อมลูเกี)ยวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ 8นสดุวนัที) 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ข้อมลูเกี)ยวกับลกูค้ารายใหญ่ที)มีมลูค่าตั 8งแต่ร้อยละ 10 
ของรายได้ในงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ แสดงได้ดงันี 8 

 สัดส่วนต่อรายได้  รายได้ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ 8นสดุ 2565  2564  2565  2564 
   วนัที) 31 มีนาคม (ร้อยละ)  (พนับาท) 
เอกชนแหง่ที)หนึ)ง -  12.37  -  204,809 
รัฐวิสาหกิจแหง่ที)หนึ)ง -  18.22  -  301,651 
ราชการแหง่ที)หนึ)ง 9.86  10.91  170,396  180,642 
รวม 9.86  41.50  170,396  687,102 
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22 เครื5องมือทางการเงนิ 

22.1 ความเสี+ยงจากอัตราแลกเปลี+ยน 

กลุม่บริษัท ไมมี่นโยบายที)จะประกอบธรุกรรมเกี)ยวกบัตราสารทางการเงินเพื)อการเก็งกําไรหรือเพื)อการค้า 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ)งเกิดจากการถือเงินสดที)เป็นเงินตราต่างประเทศ  
โดยกลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์และหนี 8สนิทางการเงินที)เปิดตอ่ความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนดงันี 8 
 

    งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
      (พนับาท) 
         
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา      113,568  82,756 
สกลุเงินเหรียญริยาลกาตาร์      897  903 
สกลุเงินเหรียญหยวนจีน      36  36 
สกลุเงินเหรียญยโูร      132,371  132,608 

22.2 ความเสี+ยงจากอัตราดอกเบี;ย 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี)ยงจากอัตราดอกเบี 8ยที)สําคญัอันเกี)ยวเนื)องกับเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืมที)มีดอกเบี 8ย 
สนิทรัพย์และหนี 8สนิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบี 8ยที)ปรับขึ 8นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี 8ยคงที)ซึ)งใกล้เคียง
กบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

22.3 ความเสี+ยงทางด้านสนิเชื+อ 

ความเสี)ยงทางด้านสนิเชื)อเป็นความเสี)ยงที)คูส่ญัญาของเครื)องมือทางการเงินฝ่ายหนึ)งจะทําให้เกิดผลขาดทนุทางการเงิน
ต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ)งโดยการที)ไม่สามารถจ่ายชําระภาระผกูพนั ความเสี)ยงทางด้านสินเชื)อของกลุ่มบริษัทเกี)ยวเนื)อง
กบัการกระจกุตวัของการให้สนิเชื)อและการไมไ่ด้รับชําระหนี 8จากเงินฝากสถาบนัการเงิน และลกูหนี 8 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีผลเสียหายสงูสดุจากการให้สินเชื)อที)อาจจะเกิดขึ 8นเท่ากบัมลูค่าตามบญัชีของ
เงินฝากสถาบนัการเงิน และลกูหนี 8ที)แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

22.4 มูลค่ายุตธิรรมของเครื+องมือทางการเงนิ 

เนื)องจากสินทรัพย์และหนี 8สินทางการเงินสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทจดัอยูใ่นประเภทระยะสั 8นหรือมีอตัราดอกเบี 8ยใกล้เคียง
กบัอตัราดอกเบี 8ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนี 8สินทางการเงินส่วนใหญ่ใกล้เคียง
กบัมลูคา่ตามบญัชีที)แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

23 ภาระผูกพนัและหนี Aสนิที5อาจเกดิขึ Aน 

ณ วันที) 31 มีนาคม 2565 และวันที) 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันและหนี 8สินที)อาจเกิดขึ 8นกับสถาบัน
การเงินดงันี 8 
 
 งบการเงนิรวม 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
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 วงเงินทั 8งสิ 8น  วงเงินใช้ไป  วงเงินคงเหลอื  วงเงินทั 8งสิ 8น  วงเงินใช้ไป  วงเงินคงเหลอื 
 (พนับาท) 
เงินเบกิเกินบญัชี 57,000  -  57,000  57,000  -  57,000 
เงินกู้ ยืมระยะสั 8น 185,000  (55,000)  130,000  165,000  (45,000)  120,000 
หนงัสอืคํ 8าประกนั 17,302,606  (8,509,703)  8,792,903  18,578,277  (9,020,198)  9,558,079 
ตัRวสญัญาใช้เงิน  

เลตเตอร์ออฟเครดติ 
           

   ทรัสต์รีซีต และอาวลั 18,687,475  (5,142,846)  13,544,629  21,733,300  (4,604,810)  17,128,490 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 วงเงินทั 8งสิ 8น  วงเงินใช้ไป  วงเงินคงเหลอื  วงเงินทั 8งสิ 8น  วงเงินใช้ไป  วงเงินคงเหลอื 
 (พนับาท) 
เงินเบกิเกินบญัชี 55,000  -  55,000  55,000  -  55,000 
หนงัสอืคํ 8าประกนั 17,302,606  (8,509,703)  8,792,903  18,578,277  (9,020,198)  9,558,079 
ตัRวสญัญาใช้เงิน  
เลตเตอร์ออฟเครดติ 

           

ทรัสต์รีซีต และอาวลั 18,687,475  (5,142,846)  13,544,629  21,733,300  (4,604,810)  17,128,490 
            

 
ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บริษัท มีภาระผกูพนัจากการจ้างผู้ รับเหมาชว่งดงันี 8 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 (พนับาท) 
สญัญาจ้างชว่งรับเหมาก่อสร้าง 3,464,430  2,781,250  3,464,430  2,781,250 
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ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และวนัที) 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท ได้เข้าทําสญัญากบัลกูค้าซึ)งยงัไม่ได้ส่งมอบหรือยงัไม่ได้
ปฏิบตัติามภาระที)ต้องปฏิบตัใิห้เสร็จสิ 8นดงันี 8 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 (พนับาท) 
สญัญารับเหมาก่อสร้าง 19,787,350  21,678,390  19,787,350  21,678,390 

 
ณ วนัที) 31 มีนาคม 2564 กิจการร่วมค้า พีเออาร์ ซึ)งเป็นบริษัทย่อย มีหนี 8สนิที)อาจเกิดขึ 8นจากการถกูประเมินภาษีเงินได้
นิติบคุคลสําหรับรอบระยะเวลาตั 8งแต่วนัที) 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที) 31 ธนัวาคม 2557 เพิ)มเติม และภาษีมลูคา่เพิ)ม
ตั 8งแตเ่ดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2557 เพิ)มเติม พร้อมเบี 8ยปรับและเงินเพิ)ม จํานวนเงิน 153.25 ล้านบาท  
ที)ได้ยื)นอทุธรณ์ไว้แล้ว ปัจจบุนัการประเมินภาษีอากรอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 

24 คดคีวามฟ้องร้อง 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และวนัที) 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีคดีถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกิจการหลาย
แหง่ซึ)งมีทนุทรัพย์ถกูฟอ้งร้อง จํานวนเงิน 11.80 ล้านบาท และจํานวนเงิน 10.46 ล้านบาท ตามลาํดบั จากการที)ไมป่ฏิบตัิ
ตามสัญญาและเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหาย ผลที)สุดของคดีดังกล่าวยังไม่อาจทราบได้ ในขณะนี 8  
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เชื)อว่ามีเหตุผลที)ดีที)จะใช้เป็นข้อต่อสู้ และผลคดีจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ ดังนั 8น  
กลุม่บริษัทฯ จงึยงัไมไ่ด้พิจารณาตั 8งสาํรองเผื)อผลเสยีหายที)อาจเกิดขึ 8นจากผลของคดีดงักลา่วไว้ในงบการเงิน 
 
เมื)อวนัที) 4 เมษายน 2561 บริษัทฯ ถกูฟอ้งร้องเป็นจําเลยในคดีแพง่สามญั คดีหมายเลขดําที) 829/2561 เพื)อขอให้การรับ
โอนหุ้นในบริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จํากดั ของบริษัทฯ เมื)อวนัที) 23 มีนาคม 2549 และวนัที) 20 มิถนุายน 2556 ตกเป็น
โมฆะ และให้คืนทรัพย์แก่โจทก์ ทุนทรัพย์ จํานวนเงิน 244.94 ล้านบาท โดยศาลสั)งระงับคดีชั)วคราวเพื)อรอผลของ
คดีอาญาที)เกี)ยวข้องกับคดีนี 8 ทั 8งนี 8 ผู้ บริหารของบริษัทฯ เชื)อว่าบริษัทฯ มีข้อต่อสู้ ที)ดีในคดีความนี 8และคาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบตอ่บริษัทฯ จงึไมไ่ด้สาํรองเผื)อความเสยีหายจากคดีความนี 8ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

25 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื)อวนัที) 29 เมษายน 2565 ที)ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทมีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรที)เป็นสว่น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท สําหรับปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.019 บาท สําหรับจํานวนหุ้นสามญั 1,361,817,957 หุ้น หรือ
เป็นจํานวนเง ินรวมทั 8งสิ 8น 25,874,541 บาท จากกําไรสะสมที )ยงัไม ่จดัสรร เง ินปันผลดงักลา่วจะจ่ายในวนัที )  
22 พฤษภาคม 2565 
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