บริษทั ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
(เปรียบเทียบข้อมูล สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว))
1. ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ดำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนก่อสร้ำงฐำนรำกอำคำรด้วยกำรทำเสำเข็ม
ชนิดเจำะ ปรับปรุงคุณภำพดินฯ งำนกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม และให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
2. ข้อมูลทัวไปและเกณฑ์
่
ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) เป็ นบริษัทมหำชนซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
ตัง้ อยู่ ในประเทศไทย เลขที่ 170/16 ซอยสำมมิต ร (สุ ขุ ม วิท ซอย 16) ถนนรัช ดำภิเษกตัด ใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทระหว่ำงกำล (งบกำรเงินระหว่ำงกำล) จัดทำขึน้ สำหรับงวดสำมเดือน
และเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และได้นำเสนอในสกุลเงินไทยบำทซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ใหญ่ กลุ่มบริษทั จัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องงบกำรเงินระหว่ำงกำล
และรำยงำนข้อ มูลทำงกำรเงิน ตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับ หลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ โดยไม่ ได้
รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดในงบกำรเงินประจำปี ทไ่ี ด้จดั ทำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย ผูใ้ ช้งบกำรเงิน
ควรใช้งบกำรเงิน ระหว่ ำงกำลนี้ ค วบคู่ก ับ งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะของบริษัท สำหรับ ปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2559
งบกำรเงิน ระหว่ ำ งกำลอย่ ำ งเป็ นทำงกำรจัด ท ำขึ้น โดยภำษำไทย งบกำรเงิน ฉบับ ภำษำอัง กฤษเป็ นกำรแปล
จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560
3. นโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญ
งบกำรเงิน ระหว่ำงกำลนี้ จดั ท ำขึ้น โดยใช้น โยบำยกำรบัญ ชีและวิธีกำรคำนวณเช่น เดีย วกับที่ใช้สำหรับ กำรจัด ท ำ
งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ยกเว้นเงินลงทุนทัวไป
่ ซึ่งบริษัทลงทุน
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 เป็ นผลให้มนี โยบำยกำรบัญชีเพิม่ จำกงบกำรเงินสำหรับปี 2559
ดังนี้
-

เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ ม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ถือเป็ นเงินลงทุนทั ่วไป แสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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-

กำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบัญชี
มำถือ ปฎิบ ัติ โดยมีผ ลบังคับ ใช้สำหรับ กำรจัด ท ำงบกำรเงิน ที่มีร อบระยะเวลำบัญ ชีท่ีเริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่ 1
มกรำคม 2560 ซึ่งกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่
เหล่ำนี้มำถือปฎิบตั ิไม่มผี ลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวด
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ

4. กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนเกีย่ วกับกำรรับรู้ และ
กำรวัด มู ล ค่ ำของสิน ทรัพ ย์ หนี้ สิน รำยได้ และค่ ำใช้จ่ ำ ย ผลที่เกิด ขึ้น จริง อำจจะแตกต่ ำ งจำกกำรใช้ดุ ล ยพินิ จ
กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนทีจ่ ดั ทำโดยฝ่ ำยบริหำร
ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลสำคัญทีน่ ำมำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ถือตำมเกณฑ์เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินประจำปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ยกเว้นกำรเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติฐำนของหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน ตำมหมำยเหตุขอ้ 11
5. รำยกำรกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กลุ่ม บริษัทมีรำยกำรที่เกิดขึน้ กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกันโดยกำรมีผู้ถือหุ้นและ
หรือกรรมกำรร่วมกัน ดังนัน้ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทนี้จงึ แสดงรวมถึงผลของรำยกำรเหล่ำนี้
ตำมมู ลฐำนที่พิจ ำรณำร่ ว มกัน ระหว่ ำ งกลุ่ ม บริษั ท กับ บุ ค คลและบริษั ท ที่เกี่ย วข้อ งกัน ซึ่งมู ล ฐำนที่ใช้บ ำงกรณี
อำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนทีใ่ ช้สำหรับรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลหรือบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อกิจกำร

ประเทศทีด่ ำเนินงำน/
สัญชำติ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็กซิลอน จำกัด

ไทย

ผูถ้ อื หุน้ ทำงตรง

ผูบ้ ริหารสาคัญ

ไทย

กรรมกำรและผูบ้ ริหำร

11

ยอดคงเหลือทีส่ ำคัญกับบริษทั ย่อยและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2560
2559

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
ยอดคงเหลือกับบริษทั เอ็กซิ ลอน จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
หนี้ สินผลประโยชน์ พนักงำนหลังออกจำกงำน
ผูบ้ ริหำรสำคัญ

-

-

2,813,468

2,160,192

2,951,862
95,846

2,858,174
4,648,596
-

2,813,468

2,160,192

รำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน สำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยำยน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
รำยได้อ่นื
รำยได้ส่วนต่ำงรำคำจำก
กำรจัดหำวัสดุ
รำยได้อ่นื
ต้นทุนจำกกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
รำยกำรสุทธิในต้นทุนจำกกำร
รับจ้ำงงำนก่อสร้ำง

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2559
2560
2559

ตำมรำคำทีต่ กลงร่วมกัน

-

-

4,613,333

626,666

ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมรำคำทีต่ กลงร่วมกัน

-

-

75,583
128,000

25,782
40,186

ต้นทุนบวกกำไรขัน้ ต้น

-

-

6,784,897

982,698

4,540,317
82,957
4,623,274

4,517,267
74,163
4,591,430

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

4,690,317
82,957
4,773,274

4,567,267
74,163
4,641,430

12

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
รำยได้อ่นื
รำยได้ส่วนต่ำงรำคำจำก
กำรจัดหำวัสดุ
รำยได้อ่นื
ต้นทุนจำกกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
รำยกำรสุทธิในต้นทุนจำกกำรรับ
จ้ำงงำนก่อสร้ำง
ขำดทุนจำกกำรลดหนี้ให้บริษทั ย่อย
เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำย
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2559
2560
2559

ตำมรำคำทีต่ กลงร่วมกัน

-

-

13,345,470

4,680,293

ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมรำคำทีต่ กลงร่วมกัน

-

-

294,392
590,133

122,054
255,172

ต้นทุนบวกกำไรขัน้ ต้น
ตำมรำคำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมรำคำทีต่ กลงร่วมกัน

-

-

18,286,541
-

3,437,980
4,610,329
6,394,181

มูลค่ำยุตธิ รรม

-

-

23,183,134

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

13,969,152
248,870
14,218,022

14,330,642
222,487
14,553,129

13,519,152
248,870
13,768,022

-

14,180,642
222,487
14,403,129

6. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื – สุทธิ

ลูกหนี้กำรค้ำ - ลูกค้ำทัวไป
่
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษทั ย่อย
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ
รำยได้คำ้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินประกันผลงำนสุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559

44,146,468
44,146,468
(6,336,779)
37,809,689
40,912,951
62,961,499
(839,554)
62,121,945
140,844,585

36,872,162
2,951,862
39,824,024
(4,590,411)
35,233,613
30,974,500
56,933,234
(839,554)
56,093,680
122,301,793

167,910,084
167,910,084
(6,336,779)
161,573,305
96,208,369
49,078,465
(839,554)
48,238,911
306,020,585

158,388,488
2,858,174
161,246,662
(4,590,411)
156,656,251
95,422,984
48,325,694
(839,554)
47,486,140
299,565,375
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6.1 ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 แยกตำมอำยุหนี้ลกู หนี้
กำรค้ำทีค่ ำ้ งชำระได้ดงั นี้

ลูกหนี้กำรค้ำ – ลูกค้ำทัวไป
่
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระ 1 – 30 วัน
ค้ำงชำระ 31 – 60 วัน
ค้ำงชำระ 61 – 90 วัน
ค้ำงชำระ 91 – 180 วัน
ค้ำงชำระ 181 – 360 วัน
มำกกว่ำ 360 วันขึน้ ไป
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559

17,817,354
10,180,325
5,442,823
1,232,952
154,774
2,958,222
6,360,018
44,146,468
(6,336,779)
37,809,689

12,584,308
9,885,433
5,442,823
1,232,952
154,774
2,958,222
4,613,650
36,872,162
(4,590,411)
32,281,751

123,378,051
37,174,651
857,993
16,050
48,150
72,621
6,362,568
167,910,084
(6,336,779)
161,573,305

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
ลูกหนี้กำรค้ำ – บริษทั ย่อย
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระ 1 – 30 วัน
รวม

-

-

116,842,384
35,935,091
857,992
16,050
48,150
72,621
4,616,200
158,388,488
(4,590,411)
153,798,077

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
2,951,862
2,951,862

2,427,181
430,993
2,858,174

ในระหว่ำงงวด รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดงั ต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
ยอดต้นงวด/ปี
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ยอดสิน้ งวด/ปี

6,336,779
6,336,779

6,130,908
205,871
6,336,779

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
4,590,411
4,590,411

4,630,473
(40,062)
4,590,411
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6.2 รำยได้คำ้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระ

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
สัญญำงำนก่อสร้ำงทีแ่ ล้วเสร็จ
สัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รำยได้คำ้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระ

10,097,851
30,815,100
40,912,951

27,012,668
69,195,701
96,208,369

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
2,832,946
28,141,554
30,974,500

26,805,868
68,617,116
95,422,984

6.3 ลูกหนี้เงินประกันผลงำน – สุทธิ

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
ลูกหนี้ประกันผลงำน
สัญญำงำนก่อสร้ำงทีแ่ ล้วเสร็จ
สัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

61,804,456
1,157,043
62,961,499
(839,554)
62,121,945

41,904,628
7,173,837
49,078,465
(839,554)
48,238,911

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2560
2559
55,776,191
1,157,043
56,933,234
(839,554)
56,093,680

41,151,857
7,173,837
48,325,694
(839,554)
47,486,140

ลูกหนี้เงินประกันผลงำนเป็ นเงินที่ลูกค้ำหักเพื่อประกันผลงำนในอัตรำร้อยละ 5 – 10 ของจำนวนเงินที่เรียก
เก็บในแต่ละงวด โดยจะได้รบั คืนเมื่อโครงกำรได้รบั กำรตรวจรับตำมสัญญำจำกลูกค้ำแล้ว
7. เงินลงทุนทัวไป
่
อัตรำส่วนกำรถือหุน้
(ร้อยละ)
30 ก.ย.
31 ธ.ค.
2560
2559
บริษทั ลุมพินโี ปรเจคมำเนจเมนท์
เซอร์วสิ จำกัด

2.00

-

บำท
30 ก.ย.
2560
1,800,000

31 ธ.ค.
2559
-
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เมื่อ วัน ที่ 18 พฤษภำคม 2560 บริษัท ท ำสัญ ญำโอนหุ้น กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เพื่อ ร่วมลงทุน ในบริษัท ลุมพินี โปรเจค มำเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็ น บริษัทย่ อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น .
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) บริษัท ดังกล่ำวประกอบธุรกิจเป็ นผู้รบั จ้ำงงำนต่ ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒ นำ
โครงกำรให้กบั ลูกค้ำที่เป็ นบริษัท พัฒ นำอสังหำริมทรัพ ย์แบบครบวงจร ทัง้ นี้ บริษัท ลงทุ นในหุ้นสำมัญ ในสัดส่ว น
ร้อยละ 2 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด เป็ นเงิน 1.8 ล้ำนบำท
8. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย – สุทธิ
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

จดทะเบียนจัดตัง้
บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็กซิลอน
จำกัด
ประเทศไทย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย – สุทธิ

ทุนชำระแล้ว
(บำท)
30 ก.ย.
31 ธ.ค.
2560
2559

80,000,000

80,000,000

อัตรำส่วนกำรถือหุน้
(ร้อยละ)
30 ก.ย.
31 ธ.ค.
2560
2559

100

100

วิธรี ำคำทุน
30 ก.ย.
31 ธ.ค.
2560
2559

40,799,970
40,799,970

40,799,970
(23,183,134)
17,616,836

บริษัท กลับ รำยกำรค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำนวน 23.18 ล้ำนบำท ไปยัง กำไรขำดทุน เนื่องจำกบริษัทย่อยมีผลกำไร
จำกกำรดำเนินงำนและคำดว่ำจะมีผลกำไรอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
9. ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงย่อในบัญชี ที่ดนิ อำคำร และ
อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ ต้นงวด
บวก ซือ้ ระหว่ำงงวด
หัก จำหน่ำยระหว่ำงงวด
บวก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสมสินทรัพย์ทจ่ี ำหน่ำยระหว่ำงงวด
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับงวด
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ สิน้ งวด

357,846,283
54,049,017
(9,001,563)
8,351,938
(42,663,847)
368,581,828

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
353,339,903
54,049,017
(9,001,563)
8,351,938
(41,322,797)
365,416,498

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ทีด่ นิ และอำคำรติดภำระค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
และวงเงินสินเชื่อ (หมำยเหตุ 14.5)
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10. สินทรัพย์/หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2559
2560
2559
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ปัจจุบนั (กลับรำยกำรภำษีเงินได้)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (กลับรำยกำรภำษีเงินได้)

(4,579,033)
(123,891)
(4,702,924)

9,587,644
(74,307)
9,513,337

(4,579,033)
(123,891)
(4,702,924)

9,587,644
(74,307)
9,513,337

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2559
2560
2559
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (กลับรำยกำรภำษีเงินได้)

(226,640)
(226,640)

22,283,352
(160,642)
22,122,710

(226,640)
(226,640)

22,283,352
(160,642)
22,122,710

สินทรัพย์/หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เกิดจำกผลแตกต่ำง
ชัวครำวทำงภำษี
่
ระหว่ำงสินทรัพย์/หนี้สนิ ตำมเกณฑ์ภำษี และสินทรัพย์/หนี้สนิ ตำมบัญชี ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปได้
ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
บันทึกเป็ นรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
1 มกรำคม
กำไรขำดทุน
30 กันยำยน
2560
งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
2560
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
จำกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
จำกหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน
รวม
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
จำกส่วนต่ำงค่ำเสือ่ มรำคำสะสมของเครือ่ งจักร
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

267,496

-

-

267,496

1,982,256
2,249,752

223,318
223,318

795,566
795,566

3,001,140
3,268,636

(149,834)
2,099,918

3,322
226,640

795,566

(146,512)
3,122,124
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11. หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน – สุทธิ
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 ประมำณกำรหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำนมีกำรเปลีย่ นแปลงดังนี้

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ผลกระทบทีบ่ นั ทึกเพิม่ ในงบกำไรขำดทุน
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์จ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
หัก ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

10,220,731
1,841,580

9,911,281
1,841,580

3,977,831
(724,990)
15,315,152
(3,725,161)
11,589,991

3,977,831
(724,990)
15,005,702
(3,725,161)
11,280,541

ค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำนทัง้ หมดทีร่ บั รูใ้ นงบกำไรขำดทุนสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2559
2560
2559
ต้นทุนบริกำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวม

485,895
127,965
613,860

265,073
100,876
365,949

485,895
127,965
613,860

265,073
100,876
365,949

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2559
2560
2559
ต้นทุนบริกำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวม

1,457,685
383,895
1,841,580

795,220
302,628
1,097,848

1,457,685
383,895
1,841,580

795,220
302,628
1,097,848
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ประมำณกำรทำงคณิ ตศำสตร์ประกันภัยภำยใต้ข้อสมมติฐำนที่สำคั ญ ณ วัน ที่ 30 กันยำยน 2560 และวัน ที่ 31
ธันวำคม 2559 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน 2560
31 ธันวำคม 2559
อัตรำคิดลด สำหรับพนักงำนรำยเดือน
ร้อยละ 3.30 ต่อปี
อัตรำคิดลด สำหรับพนักงำนรำยวัน
ร้อยละ 2.20 ต่อปี
อัตรำกำรตำย
ตำรำงมรณะไทยปี 2551
อัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
สำหรับพนักงำนรำย
ร้อยละ 5.57 ต่อปี
เดือน
อัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน สำหรับพนักงำนรำยวัน
ร้อยละ 0.54 ต่อปี
อำยุเกษียณ
55 ปี และ 60 ปี
จำนวนพนักงำน
559 - 560 คน

ร้อยละ 4.54 ต่อปี
ร้อยละ 4.75 ต่อปี
ตำรำงมรณะไทยปี 2551
ร้อยละ 5.26 ต่อปี
ร้อยละ 2.51 ต่อปี
55 ปี และ 60 ปี
474 - 475 คน

ขำดทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับ
งวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 เกิดขึน้ จำก
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะของบริษทั
สมมติฐำนประชำกร
สมมติฐำนทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
รวม

(1,185,231)
1,114,838
4,048,224
3,977,831

กำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจำกกำร
เปลีย่ นแปลงอัตรำกำรขึน้ เงินเดือนและค่ำแรงและอื่นๆ ในกำรคำนวณผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
แสดงไว้ภำยใต้สว่ นของผูถ้ อื หุน้
โครงกำรสมทบเงิ น
ตำมรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560 มีมติอนุ มตั ิโครงกำรร่วม
ลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงบริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (PYLON – Employee Joint Investment
Program (“EJIP”) No.1) ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ในกำรให้ผ ลตอบแทนแก่ ผู้บ ริห ำรและพนัก งำนของบริษัท เพื่อ สร้ำ ง
แรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนและรักษำบุคลำกรไว้กบั บริษัทในระยะยำวด้วยควำมรูส้ กึ มีส่วนร่วมในควำมเป็ นเจ้ำของ
บริษัท ทัง้ นี้ บริษัท และลูกจ้ำงจะจ่ำยเงิน สมทบและเงินสะสมเข้ำโครงกำรตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ตุ ลำคม 2560 – วันที่ 30
กันยำยน 2561 เป็ นเวลำ 1 ปี เพื่อซือ้ หุน้ บริษทั ไพลอน จำกัด (มหำชน) โดยจะสำมำรถขำยหุน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 50
เมื่อโครงกำรครบ 3 ปี ในวันที่ 30 กันยำยน 2563 และจะขำยหุ้นทัง้ หมดได้ในปี ท่ี 4 ในวันที่ 30 กัน ยำยน 2564
ซึง่ โครงกำรดังกล่ำวได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว
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12. ทุนเรือนหุน้ และเงินปั นผลจ่ำย
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ มีมติ
-

อนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำนสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตรำหุ้นละ
0.45 บำท จำนวน 374,936,698 หุน้ เป็ นเงิน 168.72 ล้ำนบำท ซึง่ บริษทั ได้จ่ำยชำระเงินปั นผลระหว่ำงกำลแล้ว
ในระหว่ำงปี 2559 จำนวน 0.25 บำทต่อหุ้น เป็ นเงิน 93.73 ล้ำนบำท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ำยเพิม่ อีก 0.20
บำทต่อหุน้ เป็ นเงิน 74.99 ล้ำนบำท ซึง่ บริษทั ได้จ่ำยเงินปั นผลแล้วในวันที่ 23 พฤษภำคม 2560

-

อนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 62,661 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 374,999,359 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 374,936,698 บำท โดยกำรตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้จำหน่ ำยจำนวน 62,661
หุน้ ซึง่ มีมลู ค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท

เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 4/2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกกำร
ดำเนิ น งำนสำหรับ งวดหกเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2560 ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ในอัต รำหุ้น ละ 0.15 บำท จ ำนวน
374,936,698 หุน้ เป็ นเงิน 56.24 ล้ำนบำท โดยบริษทั ได้จ่ำยเงินปั นผลแล้วในวันที่ 8 กันยำยน 2560
13. ส่วนงำนดำเนินงำน
บริษัทและบริษทั ย่อยดำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว คือ หมวดธุรกิจกำรก่อสร้ำง รำยละเอียดข้อมูลรำยได้
ทีส่ ำคัญสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2559
2560
2559
กำรรับจ้ำงงำนฐำนรำก
กำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงอื่นๆ (กลับรำยกำร)
รวม

107,351,633
107,351,633

293,698,524
(2,700,326)
290,998,198

69,479,906
69,479,906

285,436,030
(2,635,942)
282,800,088

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2559
2560
2559
กำรรับจ้ำงงำนฐำนรำก
กำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงอื่นๆ
รวม

530,068,883
530,068,883

781,993,335
6,932,427
788,925,762

387,150,085
387,150,085

749,066,031
6,984,998
756,051,029
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14. ภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 บริษทั มีภำระผูกพันดังนี้
14.1 บริษั ท ได้ท ำสัญ ญำเช่ ำ พื้น ที่แ ละสัญ ญำบริก ำรสำหรับ ส ำนั ก งำนของบริษัท มีอ ำยุ ส ัญ ญำ 9 ปี เริ่ม วัน ที่
1 มิถุนำยน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤษภำคม 2568 ดังนี้
พันบำท
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี ขน้ึ ไป
รวม

1,691,654
9,547,590
3,460,201
14,699,445

14.2 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงินในนำมกลุ่มบริษัท เป็ นจำนวนประมำณ 109.8 ล้ำนบำท
ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับภำระผูกพันสำหรับกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
14.3 กลุ่มบริษทั มีภำระผูกพันตำมสัญญำก่อสร้ำง ซึง่ ยังไม่ได้ให้บริกำร เป็ นจำนวนประมำณ 466 ล้ำนบำท
14.4 บริษทั มีภำระผูกพันจำกกำรซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นจำนวนประมำณ 4.83 ล้ำนบำท
14.5 กลุ่มบริษทั มีวงเงินกูย้ มื ทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ดงั นี้

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2560
2559
วงเงินเบิกเกินบัญชี

77

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2560
2559

77

62

62

วงเงินเบิกเกินบัญชีขำ้ งต้นค้ำประกันโดยกำรจดจำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง

21

