บริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีและงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ต รวจสอบงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรของบริ ษ ทั โปรเจค แพลนนิ่ ง เซอร์ วิส จำกัด
(มหำชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) และของเฉพำะบริ ษ ัท โปรเจค แพลนนิ่ ง เซอร์ วิ ส จ ำกัด (มหำชน)
(“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 งบกำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จรวมและงบก ำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำร งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร
รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็ น ว่ำ งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรข้ำงต้น นี้ แสดงฐำนะกำรเงิ น รวมและฐำนะกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ ง เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั โปรเจค
แพลนนิ่ ง เซอร์ วิ ส จ ำกัด (มหำชน) ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม พ.ศ. 2559 และผลกำรด ำเนิ น งำนรวม และผลกำร
ด ำเนิ น งำนเฉพำะกิ จกำร และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพำะกิ จ กำร ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของ
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บัญชี ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร และ
ข้ำพเจ้ำได้ป ฏิ บ ัติ ต ำมควำมรั บ ผิด ชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อ ก ำหนดเหล่ ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่ อ ว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้ มำพิจำรณำใน
บริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้

-2เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่ อไปนี้
กำรรับรู ้รำยได้จำกสัญญำรับจ้ำงตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
ตำมที่ กล่ ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 4.1.1 เกี่ ยวกับนโยบำยกำรรั บรู ้ รำยได้จำกกำรให้บริ กำร ซึ่ งมี
สัญญำกำรให้บริ กำรบำงสัญญำต้องรั บรู ้ รำยได้ตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำนโดยคำนวณตำมสัดส่ วนของต้นทุ น
ทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นแล้วจนถึงวันที่ในรำยงำนทำงกำรเงิน เปรี ยบเทียบกับประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดของสัญญำ ซึ่ ง
ควำมถูกต้องแม่นยำครบถ้วนของประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดของสัญญำขึ้นอยูก่ บั กำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
ในกำรพิจำรณำปั จจัยและตัวแปรต่ำงๆหลำยประกำร เช่น ควำมล่ำช้ำของผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง กำรขยำยหรื อกำรลด
ขอบเขตงำนก่อสร้ำง ซึ่ งเป็ นข้อตกลงระหว่ำง ผูว้ ่ำจ้ำงกับผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง ควำมถูกต้องแม่นยำของประมำณกำร
ต้นทุนที่ตอ้ งทำต่อจนงำนแล้วเสร็ จตำมสัญญำจะส่ งผลกระทบต่อควำมถูกต้องแม่นยำของกำรรับรู ้รำยได้ตำมขั้น
ควำมสำเร็ จของงำน ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้พิจำรณำเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่อมัน่ เกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้จำกสัญญำรับจ้ำงตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำนโดย
 ทำควำมเข้ำใจและประเมินกำรออกแบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรับงำนตำมสัญญำรับจ้ำงที่ตอ้ ง
รับรู ้รำยได้ตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน และกำรจัดทำประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดของสัญญำรับจ้ำง
 สอบถำมฝ่ ำยบริ หำรถึ งเหตุผลและข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรจัดทำประมำณกำรต้นทุน และกำร
เสนอรำคำประมูล ในทุกประเด็นที่ขำ้ พเจ้ำให้ควำมสนใจอันเกี่ยวข้องกับสมมติฐำน
 เลื อกตัวอย่ำงสัญญำรับจ้ำงที่ ทำขึ้นในระหว่ำงปี ทำควำมเข้ำใจและพิจำรณำว่ำมีปัจจัยใดบ้ำง ที่ ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งอำจส่ งผลต่อกำรประมำณกำรหนี้สิน (ถ้ำมี)
 ทดสอบระบบกำรควบคุ มที่ สำคัญเกี่ ยวกับกำรรั บงำน และกำรจัดทำประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดตำม
สัญญำ
 เปรี ยบเที ยบต้นทุ นจริ งที่ เกิ ดขึ้นกับต้นทุ นที่ ได้ประมำณไว้ ติ ดตำมสำเหตุเพื่อพิจำรณำผลกระทบต่ อ
ต้นทุนที่ตอ้ งทำต่อจนครบตำมสัญญำ รวมถึงเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของขั้นควำมสำเร็ จของงำนใน
กำรนำไปบันทึกกำรรับรู ้รำยได้
 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรปรับเปลี่ยนประมำณกำรต้นทุนที่ตอ้ งทำต่อจนเสร็ จ
 ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับมอบผลงำนจำกลูกค้ำ กำรรับชำระค่ำบริ กำรว่ำมีควำมเหมำะสมและใกล้เคียง
กับอัตรำงำนที่ทำเสร็ จ
 ส่ งหนังสื อยืนยันยอดมูลค่ำงำนตำมสัญญำ มูลค่ำงำนที่ได้ทำเสร็ จและส่ งมอบงำนแล้ว มูลค่ำงำนที่ทำ
เสร็ จและค้ำงชำระ

-3ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่ งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี ซึ่ งคำดว่ำจะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขำ้ พเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้
ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำน
และพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของ
ข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำต้องสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลและฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรเหล่ำนี้ โดย
ถู ก ต้อ งตำมที่ ควร ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และรั บ ผิดชอบเกี่ ยวกับ กำรควบคุ ม ภำยในที่ ผูบ้ ริ ห ำร
พิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรที่ ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั
ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำร
บัญชีสำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็ นของข้ ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
สอบบัญ ชี จ ะสำมำรถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสำระส ำคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และถื อว่ำมีสำระสำคัญเมื่ อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำ
รำยกำรที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ล ะรำยกำรหรื อทุ กรำยกำรรวมกัน จะมี ผลต่ อกำรตัด สิ น ใจทำงเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

-4ในกำรตรวจสอบของข้ำ พเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ขำ้ พเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน รวม
และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ไม่ ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งำนตำม
วิธีกำรตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อควำมเสี่ ยงเหล่ ำนั้น และได้ห ลักฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่เพี ยงพอและ
เหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ต
อำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรสอบบัญชีเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผูบ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชี และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดยผูบ้ ริ หำร
 สรุ ปเกี่ ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หำร และ
จำกหลัก ฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ว่ ำ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนที่ มี ส ำระส ำคัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ำรณ์ หรื อ
สถำนกำรณ์ ที่ อ ำจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่ำงมี นัย ส ำคัญ ต่ อ ควำมสำมำรถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในกำร
ดำเนิ นงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่ นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำว
ไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคต
อำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิ ดเผยว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มี
กำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร
 ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ เกี่ ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิ จกำรภำยในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุ ม ดู แ ล และกำรปฏิ บ ัติ งำนตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ัท ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ งข้ำพเจ้ำ
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

-5ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรั บรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สำรกับ ผูม้ ี ห น้ำที่ ในกำรก ำกับ ดู แ ลเกี่ ยวกับ ควำมสั ม พัน ธ์ ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมี เหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิ สระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ อง
ดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำน
ของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสำวสุ ภำภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125

วันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

-1บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

6

41,969,255

15,831,852

29,889,737

13,282,458

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

64,050,515

82,421,271

64,050,515

82,421,271

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8
9

96,532,255
0

45,770,254
0

87,572,631
9,617,444

42,609,807
10,183,444

202,552,025

144,023,377

191,130,327

148,496,980

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

10
11

0
2,388,703

0
2,457,464

15,280,447
2,449,980

0
2,449,980

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12
13
14

3,766,338
460,000
9,345,289

3,387,900
460,000
9,868,009

2,640,000
460,000
8,097,704

2,640,000
460,000
8,721,990

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

15
16
17

2,783,509
44,200,887
0

2,928,222
12,887,621
9,000,000

4,159,890
41,188,897
0

3,265,294
9,800,610
9,000,000

18

5,134,408
14,548,977

4,858,350
18,365,827

7,955,416
14,548,977

7,575,730
18,365,828

6,063,732
401,156
89,092,999
291,645,024

9,252,181
441,658
73,907,232
217,930,609

5,182,900
351,072
102,315,283
293,445,610

8,736,013
391,574
71,407,019
219,903,999

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินประกันผลงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา - เงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่.....................................เมื่อวันที่...........................................
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

-2บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

20

46,586,974

21,538,650

45,896,659

20,660,476

21

0
2,520,323

60,688
0

0
2,520,323

60,688
0

49,107,297

21,599,338

48,416,982

20,721,164

0
25,556,687
25,556,687

0
23,287,914
23,287,914

0
25,381,722
25,381,722

0
23,176,757
23,176,757

74,663,984

44,887,252

73,798,704

43,897,921

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน

21
28.2

รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 400,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
หุ ้นสามัญ 720,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท 22

100,000,000
180,000,000

100,000,000
180,000,000

ทุนที่ชาํ ระแล้ว
หุ ้นสามัญ 400,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
หุ ้นสามัญ 479,999,892 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท 22
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสามัญ
23.2
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
24
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

100,000,000
119,999,973
48,312,106
11,834,567

100,000,000

48,312,106
0

119,999,973
48,312,106
11,834,567

48,312,106
0

5,150,000
30,086,586
896,932
216,280,164

3,500,000
21,801,085
127,922
173,741,113

5,150,000
33,047,003
1,303,257
219,646,906

3,500,000
24,066,050
127,922
176,006,078

700,876
216,981,040
291,645,024

(697,756)
173,043,357
217,930,609

0
219,646,906
293,445,610

0
176,006,078
219,903,999

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

-3บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการบริ การ
ต้นทุนจากการบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าตอบแทนจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่ วนในสัญญาผูถ้ ือหุน้ 17
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี้ สงสัยจะสู ญ - เงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (หนี้ สงสัยจะสู ญ) - ลูกหนี้ การค้า
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
18
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559
306,923,518
(206,236,137)
100,687,381

2558
234,216,253
(172,484,338)
61,731,915

2559
293,982,810
(196,456,450)
97,526,360

2558
218,349,211
(149,376,022)
68,973,189

1,893,338
1,968,689
3,500,000
4,814,928
12,176,955
112,864,336
(64,669,460)

898,855
0
0
3,808,247
4,707,102
66,439,017
(62,194,907)

2,016,769
1,968,689
3,500,000
5,433,024
12,918,482
110,444,842
(61,784,695)

1,076,627
0
0
4,404,036
5,480,663
74,453,852
(60,132,046)

0
0
(866,500)
(6,049,724)
(6,916,224)
(893)
309,677
41,587,436
(9,682,694)
31,904,742

0
0
0
1,140,923
1,140,923
(7,008)
413,053
5,791,078
(3,006,196)
2,784,882

0
(566,000)
(866,500)
(4,776,872)
(6,209,372)
(772)
0
42,450,003
(9,579,066)
32,870,937

(1,399,990)
(9,316,556)
0
819,923
(9,896,623)
(7,008)
0
4,418,175
(188,940)
4,229,235

1,175,335
(406,325)

282,662
0

1,175,335
0

282,662
0

769,010

282,662

1,175,335

282,662

0

2,338,740

0

2,232,864

0
769,010
32,673,752

2,338,740
2,621,402
5,406,284

0
1,175,335
34,046,272

2,232,864
2,515,526
6,744,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

-4บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

การแบ่งปั นกําไรสําหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

32,175,485

3,392,173

32,870,937

4,229,235

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวม

(270,743)
31,904,742

(607,291)
2,784,882

0
32,870,937

0
4,229,235

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

769,010

2,617,311

1,175,335

2,515,526

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวม

0
769,010

4,091
2,621,402

0
1,175,335

0
2,515,526

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

32,944,495

6,009,484

34,046,272

6,744,761

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวม

(270,743)
32,673,752

(603,200)
5,406,284

0
34,046,272

0
6,744,761

0.067

0.007

0.068

0.009

479,999,892

479,999,892

479,999,892

479,999,892

0.056

0.007

0.058

0.009

570,599,390

479,999,892

570,599,390

479,999,892

การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จอื่น

การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน - ส่ วนของที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

26.1

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ปรับลด - ส่ วนของที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

26.2

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

-5บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสด
สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย - ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
เงินปันผลจ่ายเป็ นหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสด
ทุนหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิ์ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ์ซ้ือหุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

25.2
24

25.1
25.1
23.2
24

ทุนที่
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้นสามัญ

งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่
การแปลงค่ า
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร เกิดขึน้ จากการเปลี่ยน
งบการเงิน
สํ ารองตามกฎหมาย
แปลงมูลค่ าเงินลงทุน
3,280,000
28,293,804
(154,740)
0
(11,999,541)
0
220,000
(220,000)
0
0
3,392,173
0
0
2,334,649
282,662
0
5,726,822
282,662
3,500,000
21,801,085
127,922

0
0
0
0
0
0
0

รวมองค์ ประกอบ
อื่นของส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
(154,740)
0
0
0
282,662
282,662
127,922

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่
179,731,170
(11,999,541)
0
3,392,173
2,617,311
6,009,484
173,741,113

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม
(94,556)
0
0
(607,291)
4,091
(603,200)
(697,756)

รวมส่ วนของ
ผุ้ถือหุ้น

100,000,000
0
0
0
0
0
100,000,000

48,312,106
0
0
0
0
0
48,312,106

0
0
0
0
0
0
0

0
19,999,973
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
(19,999,973)
(2,240,011)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
(2,240,011)

1,669,375
0
0

1,669,375
0
(2,240,011)

0
0
0
0
0
119,999,973

0
0
0
0
0
48,312,106

11,834,567
0
0
0
0
11,834,567

0
1,650,000
0
0
0
5,150,000

0
(1,650,000)
32,175,485
0
32,175,485
30,086,586

0
0
0
1,175,335
1,175,335
1,303,257

0
0
0
(406,325)
(406,325)
(406,325)

0
0
0
769,010
769,010
896,932

11,834,567
0
32,175,485
769,010
32,944,495
216,280,164

0
0
(270,743)
0
(270,743)
700,876

11,834,567
0
31,904,742
769,010
32,673,752
216,981,040

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

179,636,614
(11,999,541)
0
2,784,882
2,621,402
5,406,284
173,043,357

-6บริ ษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสด
สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินปั นผลจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญ
เงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสด
ทุนหุ ้นสามัญจากการใช้สิทธิ์ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ์ซ้ื อหุ ้นสามัญ
สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

25.2
24

25.1
25.1
23.2
24

ทุนที่
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

เงินรั บล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้นสามัญ

100,000,000
0
0
0
0
0
100,000,000
19,999,973
0

48,312,106
0
0
0
0
0
48,312,106
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
119,999,973

0
0
0
0
0
48,312,106

11,834,567
0
0
0
0
11,834,567

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
สํ ารองตามกฎหมาย
3,280,000
29,823,492
0
(11,999,541)
220,000
(220,000)
0
4,229,235
0
2,232,864
0
6,462,099
3,500,000
24,066,050
0
(19,999,973)
0
(2,240,011)
0
1,650,000
0
0
0
5,150,000

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)ที่ย ังไม่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ย น
แปลงมูลค่ าเงินลงทุน
(154,740)
0
0
0
282,662
282,662
127,922
0
0

รวมองค์ ประกอบ
อื่นของส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
(154,740)
0
0
0
282,662
282,662
127,922
0
0

0
0
0
1,175,335
1,175,335
1,303,257

0
0
0
1,175,335
1,175,335
1,303,257

0
(1,650,000)
32,870,937
0
32,870,937
33,047,003

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

รวมส่ วนของ
ผุ้ถือหุ้น
181,260,858
(11,999,541)
0
4,229,235
2,515,526
6,744,761
176,006,078
0
(2,240,011)
11,834,567
0
32,870,937
1,175,335
34,046,272
219,646,906

-7บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับกระทบกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้เงินปันผล
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
(กําไร)จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่ วนใน
สัญญาผูถ้ ือหุน้
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการต้นทุนโครงการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
(โอนกลับ)ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
หนี้สงสัยจะสู ญ - เงินให้กยู้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

41,587,436

5,791,078

42,450,003

4,418,175

(1,589,750)
(1,475,027)
(3,500,000)

(1,009,813)
(2,044,253)
0

(1,589,750)
(1,475,027)
(3,500,000)

(1,009,813)
(2,044,253)
0

(1,968,689)
(162,926)
0
0
866,500
(500,000)
6,049,724
0
1,492,125
396,508
740,174
3,869,269
893

0
0
(2,639,072)
0
21,159
0
(1,140,923)
0
1,546,519
368,087
1,561,140
3,193,678
7,008

(1,968,689)
(162,926)
0
0
866,500
(500,000)
4,776,872
566,000
1,233,381
476,122
700,000
3,805,461
772

0
0
(2,639,072)
1,399,990
0
0
(819,923)
9,316,556
1,345,369
317,327
1,121,509
3,120,942
7,008

(309,677)

(413,053)

0

0

45,496,560

5,241,555

45,678,719

14,533,815

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

-8บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
สิ นทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินประกันผลงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่ วนใน
สัญญาผูถ้ ือหุน้
เงินฝากประจํามีภาระผูกพัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

(59,490,907)
3,816,851
40,502
(55,633,554)

1,156,395
(3,066,628)
(134,213)
(2,044,446)

(52,418,878)
3,816,851
40,502
(48,561,525)

2,136,631
(3,066,628)
(90,214)
(1,020,211)

24,870,419
(1,600,496)
23,269,923
13,132,929
(893)
(8,137,102)
2,853,113
7,848,047

(5,566,526)
(1,094,610)
(6,661,136)
(3,464,027)
(7,008)
(6,463,880)
0
(9,934,915)

24,982,183
(1,600,496)
23,381,687
20,498,881
(772)
(7,732,263)
2,853,113
15,618,959

(5,528,282)
(1,089,735)
(6,618,017)
6,895,587
(7,008)
(6,208,721)
0
679,858

1,589,750
(139,293,858)
162,256,681
0
4,000,000
0
10,031,311

1,009,813
(59,042,238)
62,864,951
0
0
0
0

1,589,750
(139,293,858)
162,256,681
(15,280,447)
4,000,000
0
10,031,311

1,009,813
(59,042,238)
62,864,951
0
0
(10,500,000)
0

1,968,689
(31,313,266)
194,392
(1,196,966)
(744,295)
7,492,438

0
(124,264)
0
(2,141,383)
(716,500)
1,850,379

1,968,689
(31,388,287)
194,392
(865,561)
(1,758,218)
(8,545,548)

0
(96,186)
0
(1,264,133)
(1,532,188)
(8,559,981)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

-9บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(60,688)

(121,706)

(60,688)

(121,706)

1,669,375

0

0

0

11,834,567

0

11,834,567

0

(2,240,011)

(11,999,541)

(2,240,011)

(11,999,541)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

11,203,243

(12,121,247)

9,533,868

(12,121,247)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

26,543,728

(20,205,783)

16,607,279

(20,001,370)

(406,325)

0

0

0

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

26,137,403

(20,205,783)

16,607,279

(20,001,370)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15,831,852
41,969,255

36,037,635
15,831,852

13,282,458
29,889,737

33,283,828
13,282,458

เงินสดรับค่าหุน้ ในบริ ษทั ย่อยจากส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายปันผล

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์ )

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน) "บริ ษทั " เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25
มิถุนำยน 2530 แปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2555 มีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูท่ ี่ 381/6
ซอยพระรำมเก้ำ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรำมเก้ำ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร
1.2 บริ ษทั ประกอบกิจกำรธุรกิจวิศวกรที่ปรึ กษำ รับให้คำปรึ กษำ และบริ หำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง สำหรับงำน
ก่อสร้ำงแขนงต่ำง ๆ รวมถึงโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง

รำยกำรตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 เรื่ อง กำหนดรำยกำรย่อ
ที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำร
จัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบกำรเงินของบริ ษทั จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน
ยกเว้น รำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวม
ถึงกลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ำ ซึ่งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนยั สำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุ งกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญอย่ำง
สม่ำเสมอ หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรื อกำรตั้งรำคำ กลุ่มผู้
ประเมินได้ประเมินหลักฐำนที่ได้มำจำกบุคคลที่สำมที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ รวมถึงกำรจัดระดับ
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม
ประเด็นปั ญหำของกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

-2หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำก
ที่สุดเท่ำที่จะทำได้ มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำร
ประเมินมูลค่ำดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่ำงเดียวกัน

•

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มำจำกรำคำ) ถ้ำ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

•

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงั เกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
สังเกตได้)
หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

ที่แตกต่ำงกัน กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่ำสุดที่มีนยั สำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู้กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่เกิด
รำยกำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิด
กำรโอน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.3.1 และข้อ 7

เงินลงทุนเผื่อขาย

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34

เครื่ องมือทางการเงิน

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ได้ใช้ในระหว่ำงปี
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบกำรเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
2559 ตำมรำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

-3หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรนำเสนองบกำรเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นค้ำคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำก่อสร้ำง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำเช่ำ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

รำยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)

ต้นทุนกำรกูย้ ืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)

กำไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

-4หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

มาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)

ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ส่วนงำนดำเนิ นงำน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรร่ วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนิ นงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน-สิ่งจูงใจให้แก่ผเู้ ช่ำ

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)

ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)

รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

-5หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพ
แวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ขอ้ กำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21

เงินที่นำส่งรัฐ

ในระหว่ำงปี บริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทำงบัญชีที่ออกโดยสภำวิชำชีพ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นมำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำ และคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

-6หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภำวิชำชีพ
บัญชีได้ออกประกำศที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนการกูย้ ืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)
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มาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

กาไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่วนงำนดำเนิ นงำน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรร่ วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนิ นงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่ำ

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)

ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุ้น

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และหนี้สินที่
มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และกำรปรับปรุ งสภำพ
แวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินที่นำส่งรัฐ

บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคาดว่าไม่มีผล
กระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)
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3. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุมในบริ ษทั เหล่านั้น หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่างกันแล้ว โดยบริ ษทั ได้นาบริ ษทั ย่อยเข้ามาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มีอานาจควบคุม
3.2 การตัดบัญชีระหว่างบริ ษทั ในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยกับส่วนของผูถ้ ือหุ้น โดยถือหลักการตัดบัญชีเป็ นเงินลงทุนร้ อยละ 100 ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นรายอื่นแสดงเป็ นส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
3.3 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเท่านั้น การใช้ขอ้ มูลตาม
งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีขอ้ จากัดด้านลักษณะธุรกิจที่คอ่ นข้างแตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ต่าง ๆ ที่นางบการเงินมาประกอบเป็ นงบการเงินรวม
3.4 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ และงบการเงินบริ ษทั ย่อย ซึ่งบริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
เข้าถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุมอย่างเป็ นสาระสาคัญในบริ ษทั ย่อย และส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้าดังนี้
ประเทศที่
ทุนที่เรียกชาระแล้ว
อัตราการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
จดทะเบียน สกุลเงิน
ความสัมพันธ์
2559
2558
2559
2558
(หน่วย : บาท)
ร้อยละ
ร้อยละ
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
ไทย
บาท
3,453,720
3,453,720
99.99
99.99
ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้ าง
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
ไทย
บาท
4,499,990
899,990
89.99
89.99
ให้บริ การมีเดียและคอนเทนต์และจัดแสดง บริ ษทั ย่อย
คอนซัลแทนท์ จากัด
คอนเสิ ร์ต
ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD สิ งคโปร์ ดอลลาร์
11,680,447
0
90.00
0.00
ให้คาปรึ กษาการลงทุนระบบข้อมูล
บริ ษทั ย่อย
สิ งคโปร์
สารสนเทศ และการลงทุนทัว่ ไป
ในภูมิภาค

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )
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ประเทศที่
จดทะเบียน

บริ ษทั สวอน แอนด์
แมคคลาเรน
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จากัด

สกุลเงิน

ทุนที่เรียกชาระแล้ว

ไทย

บาท

2559
2558
(หน่วย : บาท)
2,449,980
2,449,980

ไทย

บาท

0

500,000

อัตราการถือหุ้น
2559

ประเภทธุรกิจ

ความสัมพันธ์

2558

35.00

35.00

0.00

10.00

ออกแบบสถาปั ตยกรรม งานตรวจสอบ
โครงการ งานศึกษาโครงการและ
อานวยการก่อสร้ าง
ให้คาปรึ กษา เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ ออนไลน์
ซึ่งสนับสนุนการมีเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์รวมถึงบริ หารการจัดการ
ข้อมูลของลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ร่ วมมีการ
เปลี่ยนเงื่ อนไขการ
ลงทุนในปี 2559 และ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2559 ได้ขายเงิน
ลงทุนดังกล่าว
กิจการร่ วมค้า พีพีคิว
ไทย
บาท
2,640,000
2,640,000
80.00
80.00 ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้า
อาคารให้หน่วยราชการแห่งหนึ่ง
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจ
เหนือกิจการนั้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

- 11 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

การสู ญเสียความควบคุม
เมื่อบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วย

การสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้เสียในเงินลงทุนทีบ่ ันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยประกอบด้วย ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
กิจการร่ วมค้า พีพีคิว เป็ นกิจการที่จดั ตั้งขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 จากการร่ วมทุน
กันระหว่างบริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) บริ ษทั พีทีเอฟ เซอร์ วิส จากัด และบริ ษทั วิศวกรและสถาปนิ ก
คิวบิค จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามลาดับ
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 รายได้จากการให้บริ การตามสัญญาที่ระบุคา่ บริ การไว้อย่างแน่นอน จะรับรู้รายได้ตามขั้นความสาเร็ จของงาน
เมื่อสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ขั้นความสาเร็ จของงานคานวณจากอัตราส่วนของต้นทุนบริ การที่เกิดขึ้น
ของงานที่เสร็ จจนถึงปั จจุบนั กับประมาณต้นทุนบริ การทั้งสิ้น
4.1.2 รายได้จากการให้บริ การตามสัญญาที่ไม่ระบุคา่ บริ การไว้อย่างแน่นอน รับรู้รายได้เมื่อให้บริ การเสร็ จสิ้น
4.1.3 รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสิ นค้าและโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าให้กบั ลูกค้าแล้ว
4.1.4 บริ ษทั รับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดรับ
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน )
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4.3 เงินลงทุนชัว่ คราว
4.3.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู้จานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของ จนกระทัง่ จาหน่ายหลักทรัพย์จึง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกาไรขาดทุน
4.3.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย บริ ษทั ตัดบัญชีส่วนเกิน /
ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งจานวนที่ตดั จาหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับ
ดอกเบี้ยรับ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
ของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริ ษทั ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามสิ ทธิที่จะได้รับ หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และอาศัย
ประสบการณ์ในการเก็บหนี้ที่ผา่ นมาเป็ นเกณฑ์หรื อพิจารณาจากอายุหนี้ที่คา้ งชาระ หากค้างชาระเกินกว่า 365 วัน
มีนโยบายพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจานวน
4.5 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน
(วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและ
ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้านั้น เช่น ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้
ขายสิ นค้านั้นได้และค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าบันทึกสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัยหรื อเสื่อมสภาพ
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4.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วย
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม แสดงด้วยวิธีส่วนได้เสี ย (Equity method)
4.7 เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และแสดงด้วยวิธีส่วนได้เสี ย (Equity method) ในงบการเงินรวม
4.8 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่าหรื อจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บริ ษทั บันทึกราคาสิ นทรัพย์ในราคาทุน ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนเริ่ มแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ ต้นทุน
รื้ อถอนการขนย้ายและการบูรณะสภาพของสิ นทรัพย์หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
การกาหนดค่าเสื่อมราคา พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสาคัญ
อาคารและอุปกรณ์ ตัดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
จานวนปี
อาคารสานักงาน ส่วนปรับปรุ งอาคาร

20

ยานพาหนะ เครื่ องตกแต่งสานักงาน เครื่ องใช้สานักงาน
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5

4.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน , เงินลงทุน, ที่ดินและสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนต่างๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า สิ นทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หากมีราคาต่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อ
ยังมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจาหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5-10 ปี

4.12 สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการ
เงินด้วยจานวนเท่ากับราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญา ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าการเงินตามยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด
4.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปั จจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวด เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น และ
คานวณภาษีเงินได้ตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราว ระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ว่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยว
ข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตาม
กฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสี ย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่า
เชื่อถือ หากบริ ษทั คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่วนอย่างแน่นอน
บริ ษทั จะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.15 ประมาณการทางบัญชี
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุ งบัญชีในปี ถัดไปต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เป็ นมูลค่าที่ประมาณการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและผูบ้ ริ หารให้การรับรองการประมาณการในเรื่ องนี้คอ่ นข้างมีความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจาก
ลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว ตามหมายเหตุขอ้ 4.16.3 การประมาณการในเรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละ
ส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
4.16 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน
4.16.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่ายสมทบไว้
แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงิน
จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
4.16.2 โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP)
ภาระหนี้สินตามโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเมื่อเกิดขึ้น
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4.16.3 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐาน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริ ษทั กาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ
พนักงานสุทธิประจาปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
สุทธิในทุกปี บริ ษทั ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนามาใช้ในการคานวณ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน

ในการประเมินอัตราส่วนลดที่

เหมาะสม บริ ษทั จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์
4.17 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
4.18 กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนสาหรับปี ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นในระหว่างปี
4.19 กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ้นปรับลดคานวนโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุ้นสามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงเป็ นหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการใช้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นมาแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
5. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการ
เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่าย
บริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ว่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยควรรับ
รู้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธั
( นายธั
ช ธงภั
ช กธงภั
ดิ์ กดิ)์

)

- 18 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม (บาท)
2559
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

รวม

2558

2559

2558

5,131,454

170,000

90,000

155,000

98,738

50,477

39,787

18,477

35,509,055

15,442,296

28,763,630

13,108,981

0

169,079

0

0

1,230,008

0

996,320

0

41,969,255

15,831,852

29,889,737

13,282,458

เงินฝากประจา
เช็ครับระหว่างทาง

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

7. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

กองทุนเปิ ด-ตลาดเงิน

33,727,152

44,600,039

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย

28,694,291

17,868,584

1,629,072

159,903

64,050,515

62,628,526

ตัว๋ แลกเงิน

0

20,000,000

หัก ดอกเบี้ยรอรับรู้

0

(207,255)

สุทธิ

0

19,792,745

รวม

64,050,515

82,421,271

บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
สุทธิ

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 19 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

8. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
หมายเหตุ
8.1 ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
30.1.1
บริ ษทั อื่น ๆ
รวมลูกหนี้การค้า
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
8.2 มูลค่างานเสร็จทีย่ งั ไม่ เรียกเก็บ
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

2,920,075
50,776,491
53,696,566

2,657,589
33,417,855
36,075,444

5,071,135
44,617,039
49,688,174

2,702,636
31,788,521
34,491,157

รวมมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ - สุ ทธิ

(2,612,539)
51,084,027
37,920,176
(4,612,473)
33,307,703

(1,175,288)
34,900,156
6,440,186
0
6,440,186

(2,612,539)
47,075,635
35,708,032
(3,339,622)
32,368,410

(1,175,288)
33,315,869
4,850,238
0
4,850,238

8.3 ลูกหนีอ้ ื่น
รายได้คา้ งรับ
ตัว๋ เงินรับ
เงินสารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจา - เงินประกัน
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

41,588
0
2,547,168
979,791
8,243,602
328,376
12,140,525
96,532,255

894,803
2,138,968
284,000
794,725
0
317,416
4,429,912
45,770,254

41,588
0
2,672,734
903,486
4,152,670
358,108
8,128,586
87,572,631

1,197,803
2,138,968
386,579
710,584
0
9,766
4,443,700
42,609,807

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ในกาหนด
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน
อายุระหว่าง 181 - 365 วัน
เกินกว่า 365 วัน
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558
2559
2558
35,093,325
25,991,902
31,024,729
25,526,528
16,348,741
7,745,798
16,408,945
7,660,798
0
1,239,344
0
205,431
1,156,100
0
1,156,100
0
1,098,400
1,098,400
1,098,400
1,098,400
53,696,566
36,075,444
49,688,174
34,491,157

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

- 20 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

9. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด

30.1.5

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

0

0

10,000,000

10,000,000

0

0

9,500,000

9,500,000

0

0

19,500,000

19,500,000

0

0

(3,741,000)

(3,330,000)

0

0

(6,141,556)

(5,986,556)

0

0

(9,882,556)

(9,316,556)

0

0

9,617,444

10,183,444

บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จากัด
รวม
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จากัด
รวม
เงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ให้เงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน จานวน 19.50 ล้านบาท
ครบกาหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาประเภท 12 เดือน ของธนาคารทหารไทย
ในระหว่างงวดอัตราดอกเบี้ยอยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.65 - 1 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน จานวน 9.88 ล้านบาท และจานวน 9.32 ล้านบาท ตามลาดับ โดยประมาณจากมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่บริ ษทั ย่อยคงเหลือ
อยู่ ณ วันสิ้นงวด

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 21 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

10. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

อัตราการถือหุ้นร้ อยละ
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จำกัด

2559

2558

2559

2558

2559

2558

99.99

99.99

0

0

3,453,720

3,453,720

89.99

89.99

0

0

4,499,990

899,990

90.00

0.00

0

0

11,680,447

0

0

0

19,634,157

4,353,710

0

0

(3,453,720)

(3,453,720)

0

0

(899,990)

(899,990)

0

0

(4,353,710)

(4,353,710)

0

0

15,280,447

0

บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จำกัด
ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD.
รวม
(หัก) ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุน
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จำกัด
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จำกัด
รวม
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2558 อนุมตั ิหลักกำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ ในวงเงิน
400,000 ดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ เพื่อเพิ่มช่องทำงรำยได้และงำนบริ กำรทั้งสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั ในปี 2559 บริ ษทั จ่ำยชำระค่ำหุ้น
จำนวน 450,000 ดอลลำร์ สิงคโปร์ เป็ นจำนวนเงิน 11.68 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนในหุ้นสำมัญของ ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD.
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ บริ ษทั ดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2559 มีทุนจดทะเบียน
500,000 ดอลลำร์ สิงคโปร์ โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนกำรลงทุนร้อยละ 90
งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ของ ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. ที่นำมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ผำ่ น
กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นแล้ว
เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 อนุมตั ิให้ลงทุนในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั พีพีเอส
อินฟอร์ เมชัน่ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 360,000 หุ้น หุ้นละ 10 บำท เพื่อรักษำสัดส่วนเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้ประมำณกำรค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จำนวน 4.35 ล้ำนบำท
โดยประมำณจำกมูลค่ำของสิ นทรัพย์สุทธิที่บริ ษทั ย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

- 22 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

11. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
อัตราการถือหุ้นร้ อยละ

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

2559

2558

2559

2558

2559

2558

35.00

35.00

2,388,703

2,457,464

2,449,980

2,449,980

0.00

10.00

0

0

0

500,000

0

0

0

(500,000)

2,388,703

2,457,464

2,449,980

2,449,980

บริ ษทั สวอน แอนด์ แมคคลำเรน
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด
(หัก) ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุน
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุทธิ

เมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2556 บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
10 บำท) จำนวนเงิน 0.50 ล้ำนบำท โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุนร้อยละ 10 แต่บริ ษทั ได้แสดงไว้เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่องจำกบริ ษทั
มีอิทธิพลอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยมีกรรมกำรของบริ ษทั เข้ำไปเป็ นกรรมกำรร่ วมในบริ ษทั ดังกล่ำว ในวันที่ 29 มกรำคม 2559 บริ ษทั ได้รับ
ชำระคืนเงินให้กยู้ ืม ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้ำงรับ และค่ำตอบแทนจำกกำรยกเลิกข้อตกลงบำงส่วนในสัญญำผูถ้ ือหุ้น รวม 12 ล้ำนบำท
ตำมหมำยเหตุ 17 และในวันที่ 11 เมษำยน 2559 ได้มีกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว ในรำคำ 4 ล้ำนบำท มีกำไรจำกกำรขำย
เงินลงทุนดังกล่ำว จำนวน 3.5 ล้ำนบำท และกรรมกำรของบริ ษทั ได้ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรร่ วม บริ ษทั จึงไม่มีภำระผูกพันใดๆ ใน
บริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ได้ประมำณกำรค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จำนวน 0.50 ล้ำนบำท โดยประมำณ
จำกมูลค่ำของสิ นทรัพย์สุทธิที่บริ ษทั ร่ วมคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด
12. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
อัตราการถือหุ้นร้ อยละ
กิจกำรร่ วมค้ำ พีพีคิว

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

2559

2558

2559

2558

2559

2558

80

80

3,766,338

3,387,900

2,640,000

2,640,000

กิจกำรร่ วมค้ำ พีพีคิว เป็ นกิจกำรที่จดั ตั้งขึ้นตำมข้อตกลงในสัญญำร่ วมค้ำ เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2552 จำกกำรร่ วมทุนกันระหว่ำง
บริ ษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน) บริ ษทั พีทีเอฟ เซอร์ วิส จำกัด และบริ ษทั วิศวกรและสถำปนิก คิวบิค จำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตำมลำดับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริ กำรกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรให้หน่วยงำน
รำชกำรแห่งหนึ่ ง

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

- 23 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของเงินลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสี ยโดยแสดง
ตำมสัดส่วน
(หน่วย : บำท)
2559
อัตรำส่วนควำมเป็ นเจ้ำของ (ร้อยละ)

2558
80

80

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

4,328,777

4,758,920

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,444,535

1,814,277

หนี้ สินหมุนเวียน

3,006,974

3,005,296

2559

2558

รำยได้จำกกำรบริ กำร

7,351,114

7,387,790

ต้นทุนจำกกำรบริ กำร

6,565,346

6,574,521

14,731

9,002

ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร

315,051

259,987

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

107,010

112,537

รำยได้อื่น

13. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

รำคำทุน - ที่ดิน

1,031,800

1,031,800

(หัก) ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ

(571,800)

(571,800)

รวมอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ

460,000

460,000

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

- 24 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ทิ่ดนิ

อาคาร

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินรวม (บาท)
เครื่ องใช้ สานักงาน
เครื่ องตกแต่ ง
สานักงาน

ยานพาหนะ

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
2,900,000
9,214,852
4,063,511
6,940,245
282,007
7,806,739
934,746
0
32,142,100
เพิม่ ขึ้น
0
0
1,455,079
294,600
147,607
0
244,097
0
2,141,383
จาหน่าย / ตัดจ่ายสิ นทรัพย์
0
0
0
0
(28,854)
0
0
0
(28,854)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,900,000
9,214,852
5,518,590
7,234,845
400,760
7,806,739
1,178,843
0
34,254,629
เพิ่มขึ้น
0
0
50,000
436,290
11,250
0
503,331
225,000
1,225,871
จาหน่าย / ตัดจ่ายสิ นทรัพย์
0
0
0
0
0
(503,738)
0
(225,000)
(728,738)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2,900,000
9,214,852
5,568,590
7,671,135
412,010
7,303,001
1,682,174
0
34,751,762
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
0
(9,214,847)
(966,694)
(4,688,735)
(127,698)
(7,593,369)
(256,453)
0
(22,847,796)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
0
0
(249,012)
(918,279)
(53,374)
(100,748)
(225,106)
0
(1,546,519)
จาหน่าย / ตัดจ่ายสิ นทรัพย์
0
0
0
0
7,695
0
0
0
7,695
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
0
(9,214,847)
(1,215,706)
(5,607,014)
(173,377)
(7,694,117)
(481,559)
0
(24,386,620)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
0
0
(278,760)
(769,269)
(65,338)
(81,150)
(297,608)
0
(1,492,125)
จาหน่าย / ตัดจ่ายสิ นทรัพย์
0
0
0
0
0
472,272
0
0
472,272
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
0
(9,214,847)
(1,494,466)
(6,376,283)
(238,715)
(7,302,995)
(779,167)
0
(25,406,473)
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2,900,000
5
4,074,124
1,294,852
173,295
6
903,007
0
9,345,289
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,900,000
5
4,302,884
1,627,831
227,383
112,622
697,284
0
9,868,009
ค่าเสื่ อมราคา สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวน 1.49 ล้านบาท และจานวน 1.55 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั นาที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารบางส่วน จานวน 5.49 ล้านบาท และ 5.68 ล้านบาท ตามลาดับ ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินหนังสื อค้าประกันจากธนาคาร
ตามหมายเหตุ 19 และ 32.4 ตามลาดับ

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

- 25 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

ทิ่ดนิ

อาคาร

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
เครื่ องใช้ สานักงาน
เครื่ องตกแต่ ง
ยานพาหนะ
สานักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย / ตัดจ่ายสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,900,000
0
2,900,000
0
0
2,900,000

9,214,852
0
9,214,852
0
0
9,214,852

4,063,511
950,000
5,013,511
50,000
0
5,063,511

5,883,138
73,471
5,956,609
313,920
0
6,270,529

272,007
60,000
332,007
0
0
332,007

7,806,738
0
7,806,738
0
(503,738)
7,303,000

762,669
180,662
943,331
276,641
0
1,219,972

0
0
0
225,000
(225,000)
0

30,902,915
1,264,133
32,167,048
865,561
(728,738)
32,303,871

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจ่ายสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0
0
0
0
0
0

(9,214,847)
0
(9,214,847)
0
0
(9,214,847)

(966,694)
(235,059)
(1,201,753)
(253,438)
0
(1,455,191)

(3,970,853)
(789,196)
(4,760,049)
(624,328)
0
(5,384,377)

(124,783)
(47,024)
(171,807)
(51,445)
0
(223,252)

(7,593,371)
(100,748)
(7,694,119)
(81,150)
472,272
(7,302,997)

(229,141)
(173,342)
(402,483)
(223,020)
0
(625,503)

0
0
0
0
0
0

(22,099,689)
(1,345,369)
(23,445,058)
(1,233,381)
472,272
(24,206,167)

มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,900,000
2,900,000

5
5

3,608,320
3,811,758

886,152
1,196,560

108,755
160,200

3
112,619

594,469
540,848

0
0

8,097,704
8,721,990

ค่าเสื่ อมราคา สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวน 1.23 ล้านบาท และจานวน 1.35 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั นาที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารบางส่วน จานวน 5.49 ล้านบาท และ 5.68 ล้านบาท ตามลาดับ ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินหนังสื อค้าประกันจากธนาคาร
ตามหมายเหตุ 19 และ 32.4 ตามลาดับ

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

- 26 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
งบการเงินรวม (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาโปรแกรม

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาโปรแกรม

รวม

ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย / ตัดจ่ายสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย / ตัดจ่ายสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,828,847
716,500
0
3,545,347
714,295
0
4,259,642

641,500
0
0
641,500
179,000
(641,500)
179,000

3,470,347
716,500
0
4,186,847
893,295
(641,500)
4,438,642

1,989,127
1,532,188
0
3,521,315
1,908,218
0
5,429,533

641,500
0
0
641,500
104,000
(641,500)
104,000

2,630,627
1,532,188
0
4,162,815
2,012,218
(641,500)
5,533,533

(890,538)
(368,087)
(1,258,625)
(396,508)
(1,655,133)

0
0
0
0
0

(890,538)
(368,087)
(1,258,625)
(396,508)
(1,655,133)

(580,194)
(317,327)
(897,521)
(476,122)
(1,373,643)

0
0
0
0
0

(580,194)
(317,327)
(897,521)
(476,122)
(1,373,643)

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,604,509
2,286,722

179,000
641,500

2,783,509
2,928,222

4,055,890
2,623,794

104,000
641,500

4,159,890
3,265,294

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวน 0.40 ล้านบาท และจานวน 0.37 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ จานวน 0.48 ล้านบาท และจานวน 0.32 ล้านบาท ตามลาดับ)

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

- 27 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

16. เงินฝากประจาธนาคารทีม่ ีภาระคา้ ประกัน
งบการเงินรวม (บาท)
2559
เงินฝากประจาธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
รวม

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

44,200,887

12,887,621

41,188,897

9,800,610

44,200,887

12,887,621

41,188,897

9,800,610

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั นาเงินฝากประจาค้าประกันวงเงินซื้อสิ นค้า -บัตรน้ ามัน จานวน 1 ล้านบาท และค้าประกัน
วงเงินหนังสื อค้าประกันสัญญางาน จานวน 39.65 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 32.1 และ 32.4 ตามลาดับ และบริ ษทั ย่อยนาเงินฝาก
ประจาค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จานวน 3.01 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยนาเงินฝากประจาค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จานวน 10.50
ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 7.50 ล้านบาท) และค้าประกันวงเงินการซื้อสิ นค้า -บัตรน้ ามัน จานวน 1 ล้านบาท ตาม
หมายเหตุ 19 และ 32.1 ตามลาดับ
17. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ให้เงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่งเป็ นสัญญากูย้ ืมเงิน จานวน 9 ล้านบาท ระยะ
เวลาเงินกูไ้ ม่เกิน 5 ปี ครบกาหนดชาระคืนในปี 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายชาระบางส่วนในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ครั้งเดียว
ภายในวันสิ้นปี ส่วนที่เหลือชาระพร้อมกับการชาระเงินกูห้ รื อเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ที่กยู้ ืม
บริ ษทั ส่งตัวแทน 1 ท่าน เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่กยู้ ืม และสิ ทธิในการแปลงสภาพเงินกูเ้ ป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุนไม่เกินร้อยละ 25
ของหุ้นสามัญในบริ ษทั ที่กยู้ ืม เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้าประกันเต็มจานวนโดยกรรมการ 1 ท่านของบริ ษทั ที่กยู้ ืม และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2558 บริ ษทั รับจานองที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ มูลค่า 6 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมเพิม่ เติม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้รับชาระคืนเงินกูย้ ืมพร้อมดอกเบี้ยค้างรับ จานวน 10.03 ล้านบาท และค่าตอบแทนจาก
การยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผูถ้ ือหุ้น จานวน 1.97 ล้านบาท รับรู้เป็ นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(ลงชื่อ)…………………………………...….……………………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์ )

- 28 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

18. ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ - เงินให้กยู้ ืม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0

0

1,976,511

1,863,311

ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

3,273

103,273

874,015

974,015

114,360

114,360

114,360

114,360

5,102,589

4,652,025

5,076,344

4,635,352

240,000

18,000

240,000

18,000

0

2,673

0

2,673

5,460,222

4,890,331

8,281,230

7,607,711

(325,814)

(31,981)

(325,814)

(31,981)

(325,814)
5,134,408

(31,981)
4,858,350

(325,814)
7,955,416

(31,981)
7,575,730

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณการหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม
รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

10,252,585

2,841,635

10,252,585

2,841,635

(569,891)

164,561

(673,519)

(2,652,695)

9,682,694

3,006,196

9,579,066

188,940

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 29 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ
กาไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

0

584,685

0

558,216

293,833
293,833

70,666
655,351

293,833
293,833

70,666
628,882

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลกาไรขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

41,587,435

2559

5,791,078

2558

42,450,003

4,418,174

20%

20%

20%

20%

8,317,487

1,158,216

8,490,001

883,635

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

(317,950)

(220,124)

(317,950)

(212,124)

รายจ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้

1,724,483

354,586

1,524,913

211,446

0

(163,985)

0

(694,017)

0

1,676,552

0

0

(41,326)

200,951

(117,898)

0

1,365,207

1,847,980

1,089,065

(694,695)

9,682,694

3,006,196

9,579,066

188,940

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :

ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่เคยบันทึกในปี ก่อน
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

23.28%

51.91%

22.57%

4.28%

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 30 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

19. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จานวน 8 ล้านบาท และ 33.50 ล้านบาท
ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 5 ล้านบาท และ 30.5 ล้านบาท ตามลาดับ) ค้าประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
เงินฝากประจาธนาคารที่มีภาระค้าประกัน ตามหมายเหตุ 14 และ 16 ตามลาดับ
20. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

20.1 เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

30.1.10

0

0

461,944

7,661

3,660,597

2,210,862

2,699,234

1,745,697

3,660,597

2,210,862

3,161,178

1,753,358

10,855

15,241

816,172

453,679

10,183,084

4,001,569

9,593,960

3,698,409

3,435,835

872,574

3,328,683

846,088

24,370,628

10,707,594

24,275,628

10,567,857

4,925,975

3,730,810

4,721,038

3,341,085

รวมเจ้าหนี้ อื่น

42,926,377

19,327,788

42,735,481

18,907,118

รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

46,586,974

21,538,650

45,896,659

20,660,476

บริ ษทั อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้ การค้า
20.2 เจ้ าหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

30.1.11

บริ ษทั อื่น ๆ
ตัว๋ เงินจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
อื่น ๆ

21. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ยานพาหนะ

0

503,738

(หัก) ค่าเสื่ อมราคาสะสม

0

(391,122)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

0

112,616

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 31 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยสำหรับสัญญำเช่ำกำรเงินข้ำงต้น ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ภำยใน 1 ปี

0

61,100

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน

0

(412)

มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

0

60,688

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคต มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

0

60,688

หัก หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ครบกำหนดใน 1 ปี

0

(60,688)

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ

0

0

22. ทุนจดทะเบียน
ตำมรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จำกเดิม 100,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) เป็ น 180,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 720,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) โดยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ใช้เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและ
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น ใช้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั
รุ่ นที่ 1 ("PPS-W1") ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ จำกเดิม 100,000,000 บำท เป็ น
180,000,000 บำท เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559 และได้จดทะเบียนทุนชำระแล้ว จำนวน 119,999,973 บำท เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

- 32 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

23. ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
23.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 มีมติอนุมตั ิกำรออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 ("PPS-W1") ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย และกำร
ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษทั
รุ่ นที่ 1 ("PPS-W1") และได้มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในวันที่ 10 มิถุนำยน 2559 เพื่อซื้อหุ้นสำมัญ จำนวน 239,999,742
หุ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้
รำยกำร

รำยละเอียด

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือ และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

รำคำต่อหน่วย

0.00 บำท

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

2 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

อัตรำกำรใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ์ซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุ้น

รำคำในกำรใช้สิทธิ

0.40 บำท ต่อหุ้น

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ครั้งที่

วันใช้สิทธิ์

1

วันที่ 31 ธันวำคม 2559

2

วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

3

วันที่ 31 ธันวำคม 2560

4

วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

5

วันที่ 9 ธันวำคม 2561

ในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว
23.2 เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ได้รับชำระเงินจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั จำนวน
29.59 ล้ำนสิ ทธิ เป็ นจำนวนเงิน 11.83 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั แสดงเงินที่ได้รับดังกล่ำวเป็ น "เงินรับล่วงหน้ำ
ค่ำหุ้นสำมัญ" และบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์
เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2560
24. สารองตามกฎหมาย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิหลังจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
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25. เงินปันผลจ่ าย
25.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 และรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23
กุมภำพันธ์ 2559 และวันที่ 22 เมษำยน 2559 ตำมลำดับ มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปี
2558 ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.0556 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.24 ล้ำนบำท เงินปันผลดังกล่ำวจะจ่ำยเป็ นหุ้นปันผล
ในอัตรำ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (หุ้นสำมัญจำนวน 80 ล้ำนหุ้นมูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท) คิดเป็ นจำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท และ
เงินสดปันผล จำนวน 2.24 ล้ำนบำท บริ ษทั จ่ำยเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภำคม 2559
25.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 และรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25
กุมภำพันธ์ 2558 และวันที่ 24 เมษำยน 2558 ตำมลำดับ มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปี
2557 ให้ผถู้ ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำทต่อหุ้น จำนวน 400 ล้ำนหุ้น เป็ นจำนวนเงิน 12 ล้ำนบำท บริ ษทั จ่ำยเงินปันผล
ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2558
26. กาไรต่อหุ้น
26.1 กำไร(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ซึ่ งคำนวณโดยกำรหำรยอด
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักตำมส่วนที่เรี ยกชำระที่ใช้หำรยอดกำไร(ขำดทุน)สำหรับปี คำนวณโดยใช้จำนวน
หุ้นสำมัญที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว จำนวน 400,000,000 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นปันผลที่จ่ำย จำนวน 79,999,892 หุ้น โดยปรับ
หุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยย้อนหลัง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินรวม (บาท)
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2558

2558

ก่อนจ่ำยหุ้นปันผล หลังจ่ำยหุ้นปันผล ก่อนจ่ำยหุ้นปันผล หลังจ่ำยหุ้นปันผล
กำไรส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น)

3,392,173

3,392,173

4,229,235

4,229,235

400,000,000

479,999,892

400,000,000

479,999,892

0.008

0.007

0.011

0.009

กำไรต่อหุ้น (บำท)
26.2 กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยหำรกำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วย
ผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่บริ ษทั
อำจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุ้นสำมัญ
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กำไรต่อหุ้นปรับลด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

32,175,484

3,392,173

32,870,938

4,229,235

570,599,390

479,999,892

570,599,390

479,999,892

0.056

0.007

0.058

0.009

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
สมมุติว่ำมีกำรแปลงเป็ นหุ้นสำมัญ
กำไรต่อหุ้น (บำท)
27. การจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
27.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 กำหนดจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเบี้ย
ประชุมและค่ำบำเหน็จกรรมกำร สำหรับปี 2559 เป็ นจำนวนรวมไม่เกิน 2 ล้ำนบำท
27.2 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรนี้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะผูบ้ ริ หำร และให้แก่
ผูบ้ ริ หำรตำมนิยำมในประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 จำนวน 24.17 ล้ำนบำท และจำนวน 23.68 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร จำนวน 22.43 ล้ำนบำท และจำนวน 21.92 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
28. ผลประโยชน์ ของพนักงาน
28.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน
บริ ษทั และพนักงำนร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และพระรำช
บัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มอบหมำยให้ผจู้ ดั กำรรับอนุญำตเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุนนี้ โดยหักจำกเงินเดือน
พนักงำนส่วนหนึ่ ง และบริ ษทั จ่ำยสมทบส่วนหนึ่ ง และจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณี ที่ออกจำกงำนตำมระเบียบกำรที่กำหนด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน
จำนวน 4.36 ล้ำนบำท และจำนวน 4.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 4.18 ล้ำนบำท และจำนวน
4.09 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
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28.2 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์
พนักงำนต้นงวด

23,287,914

24,112,272

23,176,757

23,936,632

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั และดอกเบี้ย

3,869,269

3,193,678

3,805,461

3,120,942

0

(2,923,425)

0

(2,791,081)

จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

(1,600,496)

(1,094,611)

(1,600,496)

(1,089,736)

ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์
พนักงำนปลำยงวด

25,556,687

23,287,914

25,381,722

23,176,757

กำไรจำกกำรประมำณตำมหลักกำร
นักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
รับรู้ ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั และดอกเบี้ยแสดงรวมในรำยกำรต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

2559

2558

ต้นทุนบริ กำร

2,806,467

2,447,060

2,750,220

2,421,893

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

1,062,802
3,869,269

746,618
3,193,678

1,055,241
3,805,461

699,049
3,120,942

ในไตรมำส 1/2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำนตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
จำกผูเ้ ชี่ยวชำญขึ้นใหม่ ซึ่ งจำกผลกำรประมำณกำรใหม่ ทำให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยเป็ นจำนวนรวม 2.93 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 2.79 ล้ำนบำท) โดยบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยบันทึกไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแล้วทั้งจำนวน
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก)
งบการเงินรวม (ร้ อยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้ อยละ)
2559
อัตรำคิดลด
กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต

2558

2559

2558

3.62

3.62

3.62

3.62

5

5

5

5

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะในอนำคตถือตำมข้อมูลทำงสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และจำกอัตรำตำรำงมรณะไทยปี 2551
(“TMO08”)
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้อย่ำง
สมเหตุสมผล ณ นที่รำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
เป็ นจำนวนดังต่อไปนี้
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เพิ่มขึน้

ลดลง

เพิ่มขึน้

ลดลง

(2,237,068)

2,552,244

(2,200,610)

2,505,908

2,494,109

(2,232,251)

2,448,766

(2,195,799)

กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินรวม (บาท)
อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เพิ่มขึน้

ลดลง

เพิ่มขึน้

ลดลง

(2,073,515)

2,368,645

(2,049,868)

2,338,393

2,314,765

(2,069,135)

2,285,174

(2,045,501)

กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

แม้ว่ำกำรวิเครำะห์น้ ี ไม่ได้คำนึงกำรกระจำยตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คำดหวังภำยใต้โครงกำรดังกล่ำวแต่ได้
แสดงประมำณกำรควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนต่ำงๆ
29. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
บริ ษทั แบ่งรำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

2559

2558

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงำน

206,267,369

180,251,758

197,200,425

171,738,745

1,888,633

1,914,606

1,709,503

1,662,696

1,285,000

560,000

1,285,000

560,000

ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

- 37 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

30. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
ลาดับ
1

บุคคลหรื อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จำกัด บริ ษทั ย่อย

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

บริ ษทั ให้เช่ำและบริ กำรธุรกำรทัว่ ไป ในรำคำตำมที่ตกลงกัน
บริ ษทั รับจ้ำงเป็ นที่ปรึ กษำโครงกำร

ในรำคำตำมที่ตกลงกัน

บริ ษทั ให้กยู้ ืมระยะสั้น

ดอกเบี้ยผันแปรตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกประจำ
12 เดือน ของธนำคำร
ทหำรไทย

2

บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่ บริ ษทั ย่อย
คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริ ษทั ให้เช่ำและบริ กำรธุรกำรทัว่ ไป ในรำคำตำมที่ตกลงกัน
บริ ษทั ซื้อสิ นค้ำและรับบริ กำร

ใกล้เคียงกับลูกค้ำรำยอื่น

บริ ษทั ให้กยู้ ืมระยะสั้น

ดอกเบี้ยผันแปรตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกประจำ
12 เดือน ของธนำคำร
ทหำรไทย

บริ ษทั ว่ำจ้ำงให้บริ กำรด้ำนสำรสนเทศ ใกล้เคียงกับลูกค้ำรำยอื่น
3

บริ ษทั พงศ์ธีรธร จำกัด

กรรมกำรและผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั เช่ำห้องเพื่ออบรมสัมมนำ

ในรำคำที่ใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด

4

กิจกำรร่ วมค้ำ พีพีคิว

กิจกำรร่ วมค้ำ

บริ ษทั รับจ้ำงเป็ นที่ปรึ กษำโครงกำร

ในรำคำที่ใกล้เคียงกับ
ลูกค้ำรำยอื่น

บริ ษทั ให้เช่ำและบริ กำรธุรกำรทัว่ ไป ในรำคำที่ใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด
5

บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด

บริ ษทั ร่ วมและ
ได้ขำยเงินลงทุน

บริ ษทั ลงโฆษณำบนเว็บไซต์ของ

ในรำคำที่ได้รับเหมือน

บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด

ลูกค้ำรำยอื่น

ในปี 2559 แล้ว

บริ ษทั จ้ำงพัฒนำซอฟท์แวร์

ทั้งจำนวน

บริ ษทั ให้กยู้ ืม

ในรำคำตำมที่ตกลงกัน
ดอกเบี้ยร้อยละ 6
มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )

( นำยธัช ธงภักดิ์

)

- 38 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

30.1 รายการและจานวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

30.1.1 ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด

0

0

2,151,060

45,047

2,920,075

2,657,589

2,920,075

2,657,589

2,920,075

2,657,589

5,071,135

2,702,636

0

0

10,000

0

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

2,000

0

0

50,000

25,000

0

0

18,000

18,000

35,000

33,200

35,000

33,200

35,000

33,200

103,000

76,200

0

0

50,627

46,727

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

74,939

55,852

บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จากัด

0

90,000

0

90,000

0

90,000

125,566

192,579

กิจการร่ วมค้า พีพีคิว
รวม
30.1.2 ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้คา่ เช่า
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
กิจการร่ วมค้า พีพีคิว
รวม
30.1.3 ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้คา่ บริ การอื่น
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จากัด
กิจการร่ วมค้า พีพีคิว
รวม
30.1.4 ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่

รวม

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 39 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
1 มกราคม 2559

เพิ่มขึน้

ลดลง

31 ธันวาคม 2559

30.1.5 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด

10,000,000

0

0

10,000,000

9,500,000

0

0

9,500,000

19,500,000

0

0

19,500,000

บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จากัด
รวม

(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด

(3,330,000)

(411,000)

0

(3,741,000)

(5,986,556)

(155,000)

0

(6,141,556)

(9,316,556)

(566,000)

0

(9,882,556)

10,183,444

(566,000)

0

9,617,444

9,000,000

0

(9,000,000)

0

9,000,000

0

(9,000,000)

0

บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จากัด
รวม

30.1.6 เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จากัด
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

30.1.7 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

1,800,000

1,500,000

รวม

0

0

1,800,000

1,500,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

30.1.8 เงินประกันความเสี ยหาย
บริ ษทั พงศ์ธีรธร จากัด
รวม

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 40 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

30.1.9 ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จากัด

0

1,080,000

0

1,080,000

0

1,080,000

0

1,080,000

0

0

11,944

7,661

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

450,000

0

รวม

0

0

461,944

7,661

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

805,317

438,438

บริ ษทั พงศ์ธีรธร จากัด

10,855

15,241

10,855

15,241

10,855

15,241

816,172

453,679

รวม
30.1.10 เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่

30.1.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่

รวม

30.2 รายการและจานวนเงินด้านงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กับบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

30.2.1 รายได้คา่ ที่ปรึ กษา
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
กิจการร่ วมค้า พีพีคิว
รวม

0

0

3,037,809

665,085

6,102,370

6,102,370

6,102,370

6,102,370

6,102,370

6,102,370

9,140,179

6,767,455

0

0

775,809

41,653

321,600

0

321,600

0

321,600

0

1,097,409

41,653

30.2.2 รายได้คา่ ล่วงเวลา
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
กิจการร่ วมค้า พีพีคิว
รวม

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 41 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

30.2.3 รายได้คา่ เช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด

0

0

435,000

480,000

0

0

216,000

216,000

234,000

223,200

234,000

223,200

234,000

223,200

885,000

919,200

0

0

80,014

97,548

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

76,013

117,733

บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จากัด

41,311

540,000

41,311

540,000

41,311

540,000

197,338

755,281

0

0

107,328

411,937

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

190,500

0

รวม

0

0

297,828

411,937

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

4,472,317

2,950,500

บริ ษทั พงศ์ธีรธร จากัด

851,139

884,142

851,139

884,142

0

514,019

0

514,019

851,139

1,398,161

5,323,456

4,348,661

บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จากัด
กิจการร่ วมค้า พีพีคิว
รวม
30.2.4 รายได้ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่

รวม
30.2.5 ต้นทุนบริ การ
บริ ษทั พีพีเอส ดีไซน จากัด
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่

30.2.6 ค่าใช้จ่ายบริ หาร
บริ ษทั พีพีเอส อินฟอร์ เมชัน่

บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จากัด
รวม

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )

( นายธัช ธงภักดิ์

)

- 42 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

31. เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
31.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืน
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

รวม

2558

2559

2558

5,131,454

170,000

90,000

155,000

98,738

50,477

39,787

18,477

35,509,055

15,442,296

28,763,630

13,108,981

0

169,079

0

0

1,230,008

0

996,320

0

41,969,255

15,831,852

29,889,737

13,282,458

เงินฝากประจา
เช็ครับระหว่างทาง

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด
31.2.1 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยซื้อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่อ จานวน 0.03 ล้านบาท
31.2.2 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเงินเชื่อ จานวน 0.30
ล้านบาท
32. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีวงเงินการสัง่ ซื้อสิ นค้า -บัตรน้ ามัน จานวน 1 ล้านบาท ค้าประกันโดยเงินฝาก
ประจาธนาคารที่มีภาระค้าประกัน ตามหมายเหตุ 16
32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

ไม่เกิน 1 ปี

3,684,021

2,925,829

3,684,021

2,757,304

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

8,540,763

2,907,725

8,540,763

2,907,725

12,224,784

5,833,554

12,224,784

5,665,029

รวม
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32.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระค่าบริ การตามสัญญาบริ การ
จานวน 52.51 ล้านบาท และจานวน 4.49 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 57.38 ล้านบาท และ
จานวน 3.91 ล้านบาท ตามลาดับ)
32.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อประกันสัญญางาน จานวน 39.65
ล้านบาท ค้าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคารที่มีภาระค้าประกัน ตามหมายเหตุ 16 และมีวงเงินหนังสื อค้าประกันที่ยงั
ไม่ได้ใช้ จานวน 95 ล้านบาท ค้าประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุ 14
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อประกันสัญญางาน จานวน 3.35
ล้านบาท ค้าประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุ 14
33. ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบกิจการให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับวิศวกรรม งานออกแบบโครงการ และคอนเทนต์เกี่ยวกับ
งานเทคโนโลยี และการจัดงานแสดงคอนเสริ ต์ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจส่วนงานภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศจึงไม่มีขอ้ มูลจาแนกตามส่วนงานที่เปิ ดเผย แต่มีผลประกอบการในต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของยอดรายได้
34. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
34.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
34.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิขอ้ กาหนดในสัญญาอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ฝ่ ายบริ หารมี
การบริ หารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยใช้นโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามส่วนงานที่ทาเสร็ จและเมื่อส่งมอบ
ผลงาน ฝ่ ายบริ หารใช้นโยบายในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้า โดยการกาหนดวงเงินการให้สินเชื่อและตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
34.3 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า ตัว๋ เงินรับ
และตัว๋ สัญญาใช้เงิน หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้าและ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ
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35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558
0.34

2559
0.26

2558
0.34

0.25

36. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2560 ดังนี้
1. อนุมตั ิจ่ายปั นผลจากผลการดาเนิ นงานของปี 2559 ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตรา 0.05556 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นปั นผลจ่ายทั้งสิ้น
ไม่เกิน 28,312,616 บาท โดยแบ่งเป็ น
1.1 ปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล ไม่เกิน 101,917,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท หรื อคิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 25,479,315.50 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ
ที่ 0.05000 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรเป็ นหุ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ น
เงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา 0.05000 บาทต่อหุ้น
1.2 ปั นผลเป็ นเงินสดเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือหุ้น จานวนไม่เกิน 2,833,300.50 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
ที่ 0.00556 บาทต่อหุ้น
2. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ (PPS-W1) เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการจ่าย
หุ้นปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของการปรับสิ ทธิ ดังนี้
กรณี บริ ษทั จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั

เดิม

ปรับเป็ น

ราคาใช้สิทธิ

0.40 บาท ต่อหุ้น

0.333 บาท ต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ

1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น

1 หน่วย ต่อ 1.200 หุ้น

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ คงเหลือ

210,413,325 หน่วย

จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ

42,082,665 หุ้น
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3. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยการ
ยกเลิกหุ้นสามัญจานวน 366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นจานวนทุนจดทะเบียนที่ลดลง 91.50 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปั นผล จานวน 108 หุ้น และหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับ PPS-W1
ส่วนเหลือที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไขจานวน 258 หุ้น
4. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน
35,999,981.75 บาท จากทุนจดทะเบียน 179,999,908.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 143,999,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นดังนี้
4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 101,917,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สาหรับรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
4.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 42,082,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สาหรับรองรับการปรับสิ ทธิของ PPS-W1
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิจานวน 210,413,325 หน่วย
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
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