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ข้ข้อมูลส าคญัทางการเงินโดยสรปุของบริษทัอมูลส าคญัทางการเงินโดยสรปุของบริษทั 

 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
   

รายได้จากการขายและงานก่อสร้าง 528.29 735.17 1,183.23 

รายได้รวม 535.41 746.04 1,193.63 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 10.78 (3.50) (182.62) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (252.02) (193.23) (625.68) 

สถานะทางการเงิน 
   

สินทรพัยร์วม 821.08 1,055.53 1,188.39 

หน้ีสินรวม 1,159.99 1,135.48 1,123.60 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (338.90) (79.95) 64.78 

อตัราส่วนทางการเงิน 
   

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.21 0.52 1.03 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (3.42) (14.20) 17.34 

อตัราก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น  (%) 0.03 0.01 (15.43) 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธิ    (%) (0.67) (0.37) (52.97) 

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) (0.09) (0.14) (0.68) 

จ านวนหุ้นเรียกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,770.89 2,770.74 2,730.17 
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สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ  
 

ในปี 2559 ที่ผ่านมาบรษิัทยงัคงมเีป้าหมายที่จะเป็นผู้น าการให้บรกิารครบวงจร ด้าน Engineering, Procurement 
and Construction (EPC) โดยเริ่มตัง้แต่การออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง จดัหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการให้บริการต่างๆ        
แก่ลกูคา้ในอุตสาหกรรมพลงังาน ไดแ้ก่ น ้ามนั ก๊าซ และปิโตรเคมี ซึง่ถอืเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทันอกจากนี้บรษิทัยงัใหค้วาม
สนใจในการขยายธุรกิจออกไปในอุตสาหกรรมการบรหิารจดัการน ้าครบวงจร ตลอดจนถึงบริษัทได้พฒันาองค์กรภายใน        
ทัง้การพฒันาบุคลากรและพฒันาระบบการด าเนินงานในองค์กรที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว ให้มีประสทิธภิาพเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรบัการขยายงานและการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต   

 
ส าหรบัปี 2559 นี้ บรษิัทได้ปรบัลดหน่วยธุรกิจที่ไม่สร้างผลก าไร จึงท าให้ผลประกอบการของบริษัท ในปี 2559           

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แต่รายได้จากการขายและบรกิารของบริษัทโดยรวมลดลง
เน่ืองจากบรษิัทมนีโยบายชะลอการรบังานโครงการรวมถงึงานก่อสรา้งประกอบและตดิตัง้ขนาดใหญ่เพื่อบรหิารสภาพคล่อง     
และกระแสเงนิสดทีม่อียู่จ านวนจ ากดั นอกจากน้ีงานดา้นบรกิารทางอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ ัง่ทีเ่กีย่วกบั
การจ้างผลติชิน้งานลดลง สาเหตุจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัและความไม่ชดัเจนเรื่องการต่ออายุ สมัปทานการขุดเจาะ 
บรษิัทยงัคงรกัษาฐานธุรกิจน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติและธุรกิจการประกอบติดตัง้เป็นหลกัเนื่องจากบรษิัทได้ขยายบรกิาร        
สง่พนกังานฝีมอืและเครื่องมอือุปกรณ์ใหเ้ช่าบนแท่นขดุเจาะบรเิวณอ่าวไทยดา้นใตไ้ดม้ากขึน้  

 
ส่วนในปี 2560 เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมเกี่ยวกบัน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยงัคงภาวะ    

ผนัผวนจากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกลดลงอย่างรวดเรว็และรุนแรงต่อเนื่องท าใหผู้ป้ระกอบกจิการดา้นการส ารวจและขดุเจาะ
น ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ส าคัญของบรษิัทชะลอการลงทุน จึงมีผลท า ให้การขยายตัวด้านรายได้        
ของบรษิทัอยู่ในวงจ ากดัและยงัไม่สามารถสรา้งรายไดม้ากพอทีจ่ะชดเชยรายไดจ้ากธุรกจิก่อสรา้งทีข่าดหายไป แต่ทัง้นี้บรษิทัมี
ความเชื่อมัน่ว่าภาวะอุตสาหกรรมเกี่ยวกบัน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมีจะมีการขยายตัว
เพิม่ขึน้ในระยะเวลาใกลน้ี้เนื่องจากเป็นสนิคา้อุปโภคที่มคีวามส าคญั โดยบรษิัทคาดการณ์ว่าอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ
ไทยและภาคการลงทุนเอกชนและภาคการท่องเทีย่วจะเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัความมเีสถยีรภาพในระยะเปลีย่นผ่านท าใหเ้กดิ
ความมัน่ใจของนักลงทุนต่างชาต ิโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรษิัทขา้มชาต ิทีต่้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลติ
สง่ออกในประชาคมอาเซยีนเริม่ขยบัเขา้มาลงทุนในไทยเพิม่ขึน้ ซึง่หากในอนาคตมกีารขยายตวัดา้นการลงทุนหรอืขอบข่ายใน
การด าเนินงานมากขึ้นนัน้ บริษัทยังคงมัน่ใจว่าบริษัทได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าในด้านคุณภาพและการท างานรวมถึง
ประสบการณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัทีด่ตีลอดมา    

    
ในนามของคณะกรรมการบรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาค

ส่วนที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิัทด้วยดีเสมอมา  และขอให้เชื่อมัน่ว่าคณะกรรมการคณะ
ผูบ้รหิารตลอดจนพนกังานทุกคนจะมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ เพื่อใหอ้งคก์รกา้วไปสู่ความส าเรจ็  
ทีม่ ัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป  

 

 

   นายเจรญิ ประจ าแท่น  
ประธานคณะกรรมการ  

บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ประวติัคณะกรรมการบริประวติัคณะกรรมการบริษทั ษทั   
นายเจริญ  ประจ าแท่น  

 ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 19 มนีาคม 2557) 
 อายุ  69  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมโยธา)สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 104/2008  จาก IOD 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program 14/2006  จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปจัจุบนั  
  - ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
 ประสบการณ์การท างาน ( 5 ปียอ้นหลงั)  

- ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 
- รองอธบิด ี(นกับรหิาร 9) กรมธรุกจิพลงังาน 
- ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นนโยบายและแผน (งานโยธาธกิาร) 
- ผูต้รวจการราชการกรม 
- ผูอ้ านวยการกองควบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิและก๊าซ (วศิวกร 8) 
- โยธาธกิาร จงัหวดัชลบุร ี
- โยธาธกิาร จงัหวดัสมุทรปราการ 
- โยธาธกิาร จงัหวดัสระบุร ี
- โยธาธกิาร จงัหวดันครสวรรค ์
- หวัหน้าโครงการทอ้งถิน่ประจ าจงัหวดั 
- วศิวกรโครงการทางหลวงทอ้งถิน่ กรมโยธาธกิาร 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั  / - ไม่ม-ี 
 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี- 
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ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธ์ิ 

 ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรษิทั,กรรมการอสิระ 
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 24 กุมภาพนัธ ์2549) 
 อายุ 75  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ เนตบิณัฑติไทย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 56/2006  จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างานปจัจุบนั  
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบรษิทั บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปียอ้นหลงั) 
- นายทหารประจ าศนูยร์กัษาความปลอดภยัส านกังานผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
- กรรมการสมาคมศษิยเ์ก่าอ านวยศลิป์ 
- เลขาธกิารสโมสรการไฟฟ้านครหลวง 
- กรรมการองคก์ารรถไฟฟ้ามหานคร 
- กรรมการบรษิทั บจ. กรุงเทพธนาคม 
- รองผูว้่าการงานธุรกจิการไฟฟ้านครหลวง 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั  / - ไม่ม-ี 
 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี- 
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ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
นายปัณณณ์ธีร ์  ศรีว่องไทย  

 ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 21 พฤษภาคม  2557) 
 อายุ  54  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยั รามค าแหง  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program 72/2008  จาก IOD 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 19/2015  จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปจัจุบนั  
- กรรมการบรษิทั,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบรษิทั,กรรมการตรวจสอบ บรษิทั อเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการมลูนิธพิพิธิภณัฑ ์วงัวรดศิ 
- เจา้ของส านกังานทนายความศรวี่องไทย 
- ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความ บรษิทั ไทยฟิลม์ อนิดสัตรี ่จ ากดั (มหาชน) 
- ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความบรษิทั แพลนบ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 
- ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความบรษิทั ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
- ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความ มลูนิธหิม่อมเจา้หญงิพนูพศิมยัดศิกุล 
- ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความ บรษิทั คมิเบอรล์ีย่ ์– คล๊าค ประเทศไทย จ ากดั 
- ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความ บรษิทั เปา่จนิจง จ ากดั และบรษิทัในเครอื 
- ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความ โรงแรมอมารโีวค รสีอรท์ แอนด ์สปา และบรษิทัในเครอื 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั   
    -  กรรมการบรษิทั,กรรมการตรวจสอบ บรษิทั อเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี– 
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หน้า 8 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกลุ 

 ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 21 พฤษภาคม  2557) 
 อายุ 49  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาโท การเงนิ มหาวทิยาลยัมสิซรู ีเซนตห์ลุยส ์สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปจัจุบนั  
- กรรมการบรษิทั,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั แมสเทค ลงิค ์จ ากดั  
- ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ  บรษิทั คลาวด ์คอมพวิติง้ จ ากดั 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปียอ้นหลงั) 
- ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ  บรษิทั ทซีเีจ เอเซยี จ ากดั (มหาชน)  
- ผูช้่วยผูจ้ดัการ บรษิทั เอสซเีอม็บ ีจ ากดั 
- นกัวเิคราะหอ์าวโุส  บรษิทั เอสซเีอม็บ ีจ ากดั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั   
- กรรมการ , กรรมการตรวจสอบ บรษิทั แมสเทค ลงิค ์จ ากดั  

 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี- 
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หน้า 9 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
นายสริุยะ  ตนัติวิวฒัน์ 

 ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั   
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 13 มถุินายน  2557) 
 อายุ  52  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์บณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปจัจุบนั  
- กรรมการบรษิทั  บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไฮแอท คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 
- กรรมการบรษิทั ไมยราพ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   

 ประสบการณ์การท างาน (5ปียอ้นหลงั) 
- ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด บรษิทั ไฮแอท เทคโนโลยี ่จ ากดั 
- ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ไซอกี เอน็จเินียริง่ จ ากดั 
- วศิวกร บรษิทั ไทยสงวน วานิช บสิเินส ซสิเทม็ส ์จ ากดัประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั   
- กรรมการบรษิทั ไมยราพ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   

 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี- 
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หน้า 10 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
นางสาวกลิุสรา บริณตพงษ์ 

 ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั   
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 13 พฤษภาคม 2557) 
 อายุ  35  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั Central Queensland ประเทศออสเตรเลยี 
 ประสบการณ์การท างาน ปจัจุบนั และ 5 ปียอ้นหลงั  

- กรรมการบรษิทั บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- ผูบ้รหิาร Ssense Spa  
- ผูบ้รหิาร Toppen Engineering Co., Ltd. 
- ผูบ้รหิาร Ssense Nail Spa  

 การด ารงต าแหน่งงกรรกการื่น่ใน่ จัจจบั จ่   / - ไกงกี-   

 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี– 
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หน้า 11 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
นายวรศกัด์ิ ฉัตรแก้ว  

 ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั   
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 24 สงิหาคม 2559) 
 อายุ  62  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขา สขุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและความปลอดภยั มหาวทิยาลยัมหดิล 
- Bachelor of Science Industrial Engineering Adamson University  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จาก IOD 
- หลกัสตูรพเิศษนกัปกครองระดบัสงู นปส.รุ่น 57 สถาบนัด ารงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฏหมายเอกชน รุ่น 12 จากสถาบนัพระปกเกลา้  
- หลกัสตูร ป.ธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มฯ ระดบัสงู จากสถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสตูร ภาวะผูน้ าของนกัปกครองทอ้งถิน่ รุ่น 25 จากสถาบนัพฒันาภาวะผูน้ าการปกครองทอ้งถิน่ 
- Finance for Executives Program จาก มหาวทิยาลยั มหดิล  
- โครงการฝึกอบรมพฒันาความสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร กองทพัอากาศ รุ่นที ่9 จากกองทพัอากาศ  

 ประสบการณ์การท างาน ปจัจุบนั  
- กรรมการบรษิทั บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- รองผูว้่าการ (วศิวกรรมการและก่อสรา้ง) การประปานครหลวง  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปียอ้นหลงั) 
- ผูเ้ชีย่วชาญการประปานครหลวงระดบั 10  
- ผูช้่วยผูว้่าการ (บรกิาร 2) การประปานครหลวง  
- ผูช้่วยผูว้่าการ (บรกิาร 5) การประปานครหลวง  
- ผูจ้ดัการส านกังานประปา สาขาประชาชื่น 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั  / - ไม่ม-ี   
 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี- 
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หน้า 12 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
นายพีรชั  เลิศกิจรุ่งเรือง   

 ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั   
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 24 สงิหาคม 2559) 
 อายุ 61  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
- มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั  
- หลกัสตูร ป.ป.ร.8 จากสถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสตูร ว.ท.บ.54 วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสตูร พ.ต.ส. 3 ส านกังานคณะกรรมการ การเลอืกตัง้  
- หลกัสตูร บ.ย.ส.19 วทิยาลยัการยุตธิรรม  

 ประสบการณ์การท างานและกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั  
- กรรมการบรษิทั  บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอกภคั กรุ๊ป จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กปัตนับุชพฒันา จ ากดั  
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค.พ.ีเอ. เรยีลเอสเตท จ ากดั  
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอสพแีอนดพ์ ีภาว ีจ ากดั  
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตัง้ปณิธาน 2558 จ ากดั  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปียอ้นหลงั) 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เรด ดอ็ท  

 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี- 
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หน้า 13 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
นายสมพร  มัง่มี  

 ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั,กรรมการบรหิาร,กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 10 กุมภาพนัธ ์2558) 
 อายุ 48  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 226/2016 จาก IOD 
 ประสบการณ์การท างาน ปจัจุบนั  

- กรรมการบรษิทั,กรรมการบรหิาร,กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั  
บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน)  
- รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สายงานปฏบิตักิาร  
- ทีป่รกึษา บรษิทั กลอรีค่อนสตรคัชัน่ จ ากดั   

 ประสบการณ์การท างาน (5ปียอ้นหลงั) 
- กรรมการ บรษิทั ไฮควอลติี ้อนิดส์เทรนิโปรดกัส ์จ ากดั   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั  /   - ไม่ม-ี 
 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี- 
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หน้า 14 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัคณะกรรมการบริษทั ประวติัคณะกรรมการบริษทั   
นายวีรพนัธ ์ ณ ระนอง   

 ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั,กรรมการบรหิาร,กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 27 กุมภาพนัธ ์2558) 
 อายุ  55  ปี 
 คุณวุฒกิารศกึษา/การอบรม  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
- ปรญิญาตร ีสาชาการบญัชแีละการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จาก IOD 
 ประสบการณ์การท างาน ปจัจุบนั  

- กรรมการบรษิทั,กรรมการบรหิาร,กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั  
บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน)  
- กรรมการบรษิทั พเีออ ีเทคนิคอลเซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
- รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สายงานบญัชแีละการเงนิ  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปียอ้นหลงั) 
- กรรมการ บรษิทั ไลฟ์ อนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
- กรรมการ บรษิทั ไลฟ์ เอสเตท จ ากดั 
- ผูอ้ านวยการฝา่ย ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
- ผูอ้ านวยการฝา่ยบรษิทั แปลน เอสเตท จ ากดั   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆในปจัจุบนั  /   - ไม่ม-ี 
 สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิารท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา / -  ไม่ม ี- 
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ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัข้อมลูทัว่ไปของบริษทั  
       

 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั พเีออ ี(ประทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เลขทะเบยีนบรษิทั                     : 0107538000291 (บมจ. 0552) 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่                     : เลขที ่69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสขุสมาน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โรงประกอบสงขลา : เลขที ่164/6 หมู่ 6 ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 90280 

โรงประกอบระยอง 1 : เลขที ่88/2 หมู่5 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 

ส านกังานระยอง 2 : เลขที ่300/117 หมู่.5 หมู่บา้นระยองซติีป้ารค์ ต.เชงิเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 

บรษิทัพเีออเีทคนิคคอลเซอรว์สิ  

 

ส านกังานระยอง 

: เลขที ่69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสขุสมาน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

เลขที ่67/8 ถ.หาดทรายทอง มาบตาพุด อ.เมอืง จ.ระยอง 21150 

โทรศพัท ์(ส านกังานใหญ่) : 0-2322-0222 (อตัโนมตั)ิ 

โทรสาร (ส านกังานใหญ่) : 0-2322-2970-1 

Email address:  : info@pae.co.th 

Company Website : www.pae.co.th 

นายทะเบียนหุ้น   

ชื่อส านกังาน  : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีต่ัง้ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ถนนรชัดาภเิษก แขวง ดนิแดง เขต ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์  : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

ช่ือผูส้อบบญัชี : 

นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่4306 /หรือ     
นายสชุาต ิพานิชยเ์จรญิเลขทะเบยีน 4475 และ/หรอื นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ 
เลขทะเบยีน 8622 และ/หรอื นางสาวชื่นตา ชมเมนิ เลขทะเบยีน 7570 
และ/หรอื นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา เลขทะเบยีน 8210 และ/หรอื  
นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์เลขทะเบยีน 9922 

ชื่อส านกังาน   : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั (ส านกังาน) 
ทีต่ัง้ : ทีอ่ยู่: 503/31 อาคารเคเอสแอลทาวเวอร ์ถนนศรอียุธยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม 10400. โทรศพัท:์ 662-642-6172-4. 

โทรสาร : (662) 642-6253 

http://www.pae.co.th/
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วิสยัทศัน์วิสยัทศัน์  
บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้ าการใหบ้รกิารครบวงจร 

ดา้น Engineering, Procurement and Construction (EPC) โดยเริม่ตัง้แต่การออกแบบ วางแผน 

ก่อสรา้ง จดัหาวสัดุอุปกรณ์ตลอดจนการใหบ้รกิารต่างๆ แก่ลกูคา้ในอุตสาหกรรมพลงังาน ไดแ้ก่ น ้ามนั ก๊าซ 

และปิโตรเคม ีซึง่ถอืเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทันอกจากนี้บรษิทัยงัใหค้วามสนใจในการขยายธุรกจิ  

ในอุตสาหกรรมการบรหิารจดัการน ้าครบวงจร 

 
 

รกัษาความเป็นผู้น าในธรุกิจให้บริการ ให้บริการด้านออกแบบ 
วางแผน ก่อสร้าง วสัดอุปุกรณ์   

Engineering, Procurement and Construction (EPC) ในประเทศไทย 
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจภาพรวมการประกอบธรุกิจ  
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจภาพรวมการประกอบธรุกิจ  
ธรุกิจของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

1.กลุ่มธรุกิจอตุสาหกรรมพลงังานรวมไปถึงอตุสาหกรรมปิโตรเคมีไฮโดรคารบ์อน (Hydrocarbons)  

 ขอบเขตของงานครอบคลุมลูกค้าในอุตสาหกรรมน ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคม ีที่บรษิัทให้บรกิารเริม่

ตัง้แต่งานบรกิารด้านการออกแบบและค านวณทางวศิวกรรม (งานบรกิารEngineering), ผลิตประกอบและติดตัง้ชุด

อุปกรณ์หรอืงานโครงสรา้ง (งานบรกิาร Oil & Gas), งานซ่อมบ ารุง, โดยบรษิทัมศีกัยภาพในการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบั

และผ่านการประเมนิในทุกขอ้ก าหนด ได้อย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นคุณภาพของงาน ระยะเวลา และ

งบประมาณที่ก าหนด ทีมวศิวกรและบุคลากรของบรษิัทล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ

ท างานสงูจากหลากหลายโครงการทีผ่่านมา อาทเิช่น การก่อสรา้งศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี(Petrochemical 

Complexes) โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตทิัง้บนฝ ัง่และนอกชายฝ ัง่ทะเล เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัมี

บรษิทั พเีออ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถือหุน้ใหญ่โดยบรษิทัและถอืเป็นบรษิทัชัน้น าในงานบรกิารดา้นการ

ตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (Non-destructive Testing, NDT) หรอืสอบเทยีบงานเชื่อม อุปกรณ์ เครื่องมอืต่างๆ ตามหลกั

มาตรฐานและขอ้ก าหนดสากล โดยเสนอบรกิารเป็นผูต้รวจสอบอสิระใหแ้ก่งานก่อสรา้งงานบ ารุงรกัษา 

2. กลุ่มธรุกิจเก่ียวกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructures) 

 งานโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่งานวศิวกรรมโยธาส าหรบัพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจน

โรงงานอุตสาหกรรม อาคารส านกังาน งานปรบัปรุงและก่อสรา้งสถานีบรกิารน ้ามนัและก๊าซ เป็นตน้ 

ลกัษะงานท่ีท าของบริษทัย่อยท่ีด าเนินการมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.บรษิัท พเีออ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั ซึ่งถอืหุ้นโดยบรษิทัฯ จ านวน 72.12 % ถือเป็นบรษิัทชัน้น าในงาน

บรกิารด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย หรอืสอบเทียบงานเชื่อม อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตามหลกัมาตรฐานและ

ขอ้ก าหนดสากล โดยเสนอบรกิารเป็นผู้ตรวจสอบอสิระใหแ้ก่งานก่อสรา้งงานบ ารุงรกัษาประกอบธุรกจิเป็นผูใ้ห้บรกิาร

ดา้นทดสอบแบบไม่ท าลาย (Non Destructive Testing) ในธุรกจิก่อสรา้งทีเ่กีย่วกบัเหลก็ท่อโลหะในอุตสาหกรรมโรงกลัน่

น ้ามัน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และ X-Ray ท่อและถังแก๊ส ที่ตัง้ส านักงานใหญ่69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรี

นครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

2. บรษิทั พเีออ ีเฟดเดอรร์ลั อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่ถอืหุน้โดยบรษิทั จ านวน 55% ของทุนจดทะเบยีน

โดยมวีตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิดา้นซือ้-ขายผลติภณัฑใ์นกลุ่มงานใหบ้รกิารแก่ธุรกจิน ้ามนัและก๊าซ คา้วสัดุและ

อุปกรณ์ เครื่องจกัร เครื่องมอื อะไหล่ต่างๆ เครื่องมอืกลวศิวกรรมอื่นๆ ทุกชนิด ที่เกี่ยวกบั ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีอนั

เกี่ยวกับ ธุรกิจของกิจการ โดยปจัจุบันมติในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทของบริษัท ให้บริษัท พีเออี เฟดเดอรลั 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั สามารถด าเนินธุรกจิในการซื้อ-ขายสนิค้าได้ทุกประเภท เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถสร้างผล

ก าไรไดม้ากขึน้และง่ายต่อการด าเนินธุรกจิ 

3.บรษิัท พพีเีอส เอนเนอย ีแอนด ์มารนี จ ากดั ผูน้ าเขา้ จ าหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมอื ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งแท่น

ขดุเจาะ   ผลติ และจ าหน่ายส่งน ้าดบิ/น ้าดื่ม/น ้าประปาซึง่บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 67.77 ของทุนจดทะเบยีน เพื่อ

ขยายการลงทุนดา้นการผลติและขายน ้าประปาและรองรบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทั ในอนาคต  



Annual Report 2016         
 

หน้า 19 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

โครงสร้างรายได้โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารประกอบธุรกจิโดยมมีลูค่ารายไดจ้ าแนกตามสายงานระยะเวลา    
3 ปียอ้นหลงัดงันี้      

                                                                                                                                     
 
 
 

 

 

โครงสรา้งรายได ้
(บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

% ถือหุ้น 2559 2558 2557 

ของ 

บริษทั พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

1. ธุรกจิไฮโดรคารบ์อน - - - - - - 
บมจ. พเีออ ี(ประเทศไทย) - - - - - - - 

1.1 แผนกไฟฟ้าและตดิตัง้เครือ่งมอื - 2,360 0.45 25.696 3.03 17,785 1.50 

1.2 บรกิารน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิ - - - - - - - 

1.2.1 โรงประกอบระยอง - 100,767 19.07 161,110 21.91 225,823 19.09 

1.2.2 โรงประกอบสงขลา - 235,108 44.50 257,060 34.97 261,677 22.12 

1.2.3 โรงประกอบลานกระบอื - 1.136 0.23 85,906 11.69 111,228 9.40 

รวมรายไดบ้รกิารน ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาตขิอง พเีออ ี

- 337,011 63.80 504,076 68.57 598,728 50.60 

รวมรายไดธุ้รกจิไฮโดรคารบ์อน 
ของ พเีออ ี

- 339,371 64.25 526,772 71.66 616,513 52.10 

บจ. พเีออ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ 72.12 178,176 33.72 200,362 27.25 198,231 16.76 

รวมรายไดธุ้รกจิไฮโดรคารบ์อน - 517,545 97.97 727,134 98.91 814,744 68.86 

2. ธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน - - - - - - - 

บมจ.พเีออ ี(ประเทศไทย) - - - - - 368,490 31.14 

บจ.โอเอซสิ ดเีวลลอปเมน้ท ์ 54.94 - - - - - - 
บจ. พเีออ ีเอน็เนอรย์ี ่โซลชูัน่ 99.99 - - - - - - 

บจ.พพีเีอส เอนเนอย ีแอนด ์มารนี 67.77 10,747 2.03 8,024 1.09 - - 

บจ.พเีออ ีเฟดเดอรลั อนิเตอรเ์นชัน่เนล 55.55 - - 15 0.00 - - 

รวม - 10,747 2.03 5,535 1.09 368,490 31.14 

รวมทัง้ส้ิน - 528,294 100.00 735,173 100.00 1,183,234 100.00 
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

กลุ่มธุรกจิไฮโดรคารบ์อน  (Upstream, Downstream and  Other Industries)  
 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วยงานหลกัๆดงัน้ี  

 งานออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering)  

 งานดา้นการจดัหา จดัซือ้ (Procurement)  

 งานก่อสรา้ง (Construction)  

รวมเรียกวา่ EPC ซ่ึงส าหรบัลกูค้ากลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมงานด้าน 

 วศิวกรรม (Engineering) 

 งานประกอบชิน้งาน (Fabrication)  

 การตดิตัง้ (Installation / Commissioning) 

 งานระบบไฟฟ้า E&I (Electrical & Instrument) 

 การจดัหาจดัสง่ บุคลากร (Manpower Supply) 

 งานซ่อมบ ารุง (Maintenance) 

 งานใหเ้ช่าเครื่องมอื อุปกรณ์ (Equipment Rental)  
 

อย่างไรกต็ามบรษิทัไดจ้ดัรูปแบบองคก์รโดยพจิารณาจากลกัษณะการปฏบิตังิานและที่ตัง้ของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร

ลกูคา้ เพื่อสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
EPC 

Engineering 

Procurement 

Construction 
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 
 

 

หน่วยงานวิศวกรรม 

(Engineering) 

 ใหบ้รกิารงานออกแบบทางวศิวกรรมตัง้แต่ การส ารวจสภาพหน้างาน, Conceptual Design, Front End 
Engineering Design (FEED) จนถงึ Detailed Design, การจดัซื้อจดัจา้ง คดัเลอืก วสัดุและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกบังานในแต่ละโครงการ Procurement Assistant, Manpower Supply และ ครอบคลุมไปถงึการ
บรหิารโครงการ (Project Management) 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานโรงงานประกอบ

ติดตัง้ (Fabrication Shop) 

 โรงประกอบระยอง ใหบ้รกิารดา้น งานประกอบโครงสรา้ง (Fabrication)  ใหบ้รกิารการตดิตัง้ (Installation) 

ทีห่น้างานของลูกคา้ การติดตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัและปิโตรเคม ี

โรงเกบ็ผลติภณัฑ ์ทัง้ในส่วนวศิวกรรมเครือ่งกล ระบบไฟฟ้า งานท่อ เครือ่งมอืตรวจวดัและอื่นๆ 

 โรงประกอบสงขลา ใหบ้รกิารหลกัในงานการประกอบโครงสรา้งใหก้บัลูกคา้ Offshore โดยโรงงานทีส่งขลา 

เป็นศูนย์กลางของการใหบ้รกิารและงานสนับสนุนนอกชายฝ ัง่ทะเล (Offshore Facilities) ของอ่าวไทย อนั

ไดแ้ก่ งานจดัส่งบุคลากรดา้นเทคนิค งานจดัหาจดัซื้อและใหเ้ช่าอุปกรณ์เครือ่งมอื เครื่องจกัรใหก้บัลูกคา้ใน

กลุ่มธุรกจินี้ ภายในโรงงานประกอบด้วยงานตดัเจาะ (Cutting & Punching) ขึ้นรูปเหล็ก (Forming) งาน

เชื่อม (Welding) งานเตรยีมผวิเหล็ก (Blasting) และงานส ี(Painting)  ซึ่งบรษิัทฯ ม ีBlasting และ Paint 

Shop ทีจ่ดัไดว้่าดทีีสุ่ดแห่งหนึ่งในพืน้ทีส่งขลา 

 

 

หน่วยงานให้บริการการด าเนินงาน 

(Oil & Gas Services Department) 

 บริษัทให้บริการในด้านการจดัวิศวกร ช่างเทคนิค คนงาน แก่ลูกค้าทัง้บนฝ ัง่และนอกฝ ัง่ทะเล โดยให้

ความส าคญัและยดึมัน่ในดา้นความปลอดภยัและคุณภาพงาน โดยทัว่ไป บรกิารด้านการจดัหาแรงงานซึ่ง

รวมทัง้วศิวกรและเจา้หน้าทีไ่ปประจ าและรบัผดิชอบงานทีแ่ท่นขุดเจาะ ซึ่งดูแลโดยสาขาสงขลามลีูกคา้หลกั 

คอื บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลติ จ ากดั เป็นตน้ 

 บรษิัทยงัให้บริการเช่าอุปกรณ์ส าหรบัการท างานทัง้บนฝ ัง่และนอกฝ ัง่ทะเล ทัง้นี้การส่งคนงานที่มฝีีมอื

ตลอดจนเครือ่งมอืเขา้ไปสู่หน้างานเป็นไปอย่างรวดเรว็ฉบัไวตามแผนงานทีว่างไว้ 

 

หน่วยงานให้บริการการตรวจสอบ

แบบไม่ท าลาย (Non-Destructive 

Testing Services, NDT) 

 ให้บรกิารโดย บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)  ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัทเป็นผู้
ใหบ้รกิารดา้นทดสอบแบบไม่ท าลาย (Non Destructive Testing หรอื NDT) แห่งแรกในประเทศไทย โดยมี
เจา้หน้าทีผู่ม้คีวามสามารถและมปีระสบการณ์ดา้นการทดสอบแบบไม่ท าลายในทุกประเภท อาทเิช่น การ
ทดสอบด้วยการฉายรงัส ี(Radiographic Testing)  การทดสอบโดยใช้อัลตราโซนิก (Ultrasonic Testing) 
การทดสอบโดยใชก้ารซมึของของเหลว (Liquid Penetrant Testing) เป็นตน้  

 ครอบคลุมการทดสอบงานเชื่อมใน งานโครงสรา้ง (Structure) และระบบท่อส่งน ้ามนั (Pipelines) ทัง้บนฝ ัง่
และนอกฝ ัง่ทะเล บรษิทัฯ มอุีปกรณ์แบบเคลือ่นที ่ทีส่ามารถใชใ้นโรงงานหรอืงานภาคสนาม โดยม ีบุคลากร
ทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นงานตรวจสอบ ซึ่งไดร้บัการอบรมและฝึกฝนอย่างดมีปีระสทิธภิาพ การอบรมตาม
คู่ มือ ข อ งบ ริษั ท  (Practice Control Manual Number QCP-13 (Rev-02))   ที่ เที ย บ เท่ าม าต รฐาน
สหรฐัอเมรกิา (ASNT SNT-TC-1A)  
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การตลาดและภาวะการแข่งขนัทางการตลาดการตลาดและภาวะการแข่งขนัทางการตลาด 

บรษิัทมุ่งเน้น ให้บรกิารด้านงานวศิวกรรม , การก่อสร้าง, การให้บรกิาร บ ารุงรกัษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ 

ใหแ้ก่บรษิทักลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานรวมถงึการจดัสง่พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการท างาน  เพื่อร่วมปฏบิตังิานกบั

บรษิัทชัน้น า ทัง้งานบนฝ ัง่และนอกชายฝ ัง่ (Onshore & Offshore) ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยบรษิัทให้

ความส าคญัในด้านความปลอดภัยในการท างานอย่างสูงสุด ทัง้ด้านบุคลากร วสัดุ อุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องจกัร และ

สภาพแวดลอ้ม รวมถงึ คุณภาพของงานทีส่ง่มอบใหก้บัลกูคา้  

และเน่ืองจากเศรษฐกจิปจัุจุบนัมกีารแข่งขนัของธุรกจิเป็นจ านวนมาก บรษิทัจงึมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธด์้าน

การตลาด โดยมีปรบัเปลี่ยนการประมูลงาน โดยบรษิัทจะเขา้ร่วมประมูลงานในส่วนงานที่บรษิัทที่มคีวามเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง หรอืในส่วนงาน Shut Down หรอื Turnaround service มากขึน้เน่ืองจากโรงงานต่างๆ ทีเ่ปิดท าการมานาน 

จ าเป็นทีจ่ะต้องมกีาร service หรอื maintenance งาน Offshore service โดยบรษิทัไดก้ าหนดกลยุทธไ์วว้่า ในโครงการ

หนึ่งๆนัน้ บรษิัทจะขอรบังานได้มากกว่า 1งาน ยกตวัอย่างเช่น บรษิัทจะรบังานด้านก่อสร้างงานติดตัง้เครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ บรษิทักจ็ะรบังานทางดา้นการจดัหาบุคลากรเพิม่ดว้ย เพื่อบรษิทัจะไดร้บังานในลกัษณะ turn-key เป็นตน้   

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

บรษิัทมุ่งเน้นและให้ความส าคญักบัคุณภาพของงานรวมถึงการให้บรกิารทัง้ก่อนและหลงัการด าเนินงานซึ่ง

บรษิัทเชื่อว่าจะสรา้งความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ โดยทัง้นี้บรษิัทได้ก าหนดกลยุทธก์ารแข่งขนัและนโยบายการด าเนิน

ธุรกจิหลกัของบรษิัทว่า บรษิัทจะเน้นการรบังานจากหลายองค์กรชัน้น าของกลุ่มน ้ามนั โรงกลัน่น ้ามนั โรงแยกก๊าซ  

โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและกลุ่มพลงังาน โดยการใหบ้รกิารอย่างดแีละสุดความสามารถ โดยถ้าลูกค้ามคีวามพงึ

พอใจในการท างานของบรษิทัและไดผ้่านการรบัรองคุณภาพจากลกูคา้หลายราย อาจสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัมอบหมายงาน

จากหน่วยงานมากอื่นๆมากขึน้ 

ลกัษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย  ลกูคา้ของบรษิทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะของธุรกจิไดแ้ก่ ลูกคา้

กลุ่มงานไฮโดรคารบ์อนและลกูคา้กลุ่มงานโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยลกัษณะของลกูคา้ทัง้ 2 กลุ่มนี้ จะมทีัง้ภาครฐัวสิาหกจิ

และเอกชน ในส่วนกลุ่มเป้าหมายของบรษิัทคอืกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน ้ามนัโรงกลัน่น ้ามนั โรงแยกก๊าซ  

โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีโรงงานกระดาษและโรงไฟฟ้า , สดัส่วนลูกค้าของบรษิัทอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพ

เศรษฐกจิและสภาวการณ์ต่างๆ ดงันัน้การด าเนินงานของบรษิัทอาจไม่ได้ขึน้อยู่กบัลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

สภาพภาพรวมอุตสาหกรรมท่ีผ่านมา  สบืเนื่องราคาจากน ้ามนัดบิในตลาดโลกลดลงต่อเนื่องท าให้โครงการใหม่ๆ      

ที่จะเกดิขึน้มีแนวโน้มชะลอตวัหรอืลดลง เหลือแต่โครงการใหญ่ๆ ที่บรษิัทต่างชาติเข้ามาประมูลเป็นหลกั ท าให้การ

แขง่ขนัทางดา้นราคาการเสนองานโครงการแต่ละโครงการต่างมแีนวโน้มสงูขึน้และเขม้ขน้มากกว่าทุกปี ดงันัน้ผูร้บัเหมา

จงึจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หม่หรอืหาพนัธมติรในการรบังานมากขึน้กว่าเดมิ  

 ภาวะการแข่งขนับรษิัทมคีวามสามารถในการแข่งขนัเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งประเภทงานเดยีวกนัทีร่บังานจากหน่วยงาน

เอกชนเป็นหลกัโดยบรษิทัเชื่อว่าหากในอนาคต ถ้าหากบรษิทัมกีารขยายตวัดา้นการลงทุนหรอืมขีอบข่ายการลงทุนใน

การด าเนินงานมากขึ้น  บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีขีดความสามารถเพียงพอในการรบังานจากหน่วยงานราชการ หรือ

รฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่เพิม่ขึน้ ขณะนี้บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนัมจี านวนเพิม่มากขึน้ แต่ดว้ยความเชีย่วชาญ

ในการท างานของบรษิทัในหลายๆดา้นไม่ว่าจะเป็นการสง่พนกังานทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพเพื่อเขา้ไปซ่อมบ ารุง 
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การตลาดและภาวะการแข่งขนัทางการตลาดการตลาดและภาวะการแข่งขนัทางการตลาด (ต่อ) 
ในงาน offshore และ onshore ,งานประกอบ โดยบรษิัทมโีรงประกอบรองรบัทัง้ 3 แห่ง โดยบรษิัทถือว่าเป็นกลยุทธ์

ส าคญัในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนี้ ซึง่บรษิทัยงัมัน่ใจว่าบรษิทัจะไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ในดา้นคุณภาพและการ

ท างานรวมถงึประสบการณ์และชื่อเสยีงของบรษิทั 

1.จ านวนคู่แข่งรายเดิมในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 ส าหรับงานด้านอุตสาหกรรมรบัเหมา EPC ในประเทศในปจัจุบัน มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

เน่ืองจากผูใ้หบ้รกิาร มคีู่แข่งขนัรายเดมิทีต่่างกพ็ากนัพฒันาศกัยภาพของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ รวมถงึความสามารถในการ

บรหิารโครงการ และประสบการณ์ทางวศิวกรรมกเ็ป็นปจัจยัส าคญั และขณะทีแ่นวโน้มโครงการก่อสรา้งปิโตรเลยีมและปิ

โตรเคมมีเีศรษฐกจิทีไ่ม่ค่อยจะสูด้นีักดว้ยแลว้ การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัมากเกนิไปอาจก่อใหเ้กดิเป็นอุปสรรค

ในการท างานของบรษิทั  

2.คู่แข่งรายใหม่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 ส าหรบัธุรกจิของบรษิทัในขณะน้ีมคีู่แข่งรายใหม่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากผูร้บัเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญจดัตัง้และ

ด าเนินกจิการดว้ยตวัเองซึง่เลง็เหน็ถงึผลก าไร จงึท าใหคู้่แขง่เกดิขึน้เป็นจ านวนมากและถอืว่าเป็นอุปสรรคในการท างาน

เพราะ เมื่อมีคู่แข่งเกิดขึ้นจ านวนมากจึงท าให้มีการแข่งขนักนัด้านราคากันอย่างสูงท าให้แต่ละโครงการมีผลก าไร

ค่อนขา้งต ่า 

3.อ านาจในการต่อรองของ Supplier  

 บรษิัทมอี านาจในการต่อรองกบั Supplier ค่อนขา้งต ่าเนื่องจากแหล่งวตัถุดบิค่อนขา้งน้อยและลูกคา้ม ีApprove 

Material List (AML) รวมมาดว้ยแลว้นัน้ ซึ่งหมายถงึบรษิัทจะต้องซื้อวตุัดบิจากเจ้าที่เป็น AML เท่านัน้ท าใหบ้รษิทัไม่

สามารถเลอืก Supplier อื่นได ้ จงึเป็นอุปสรรคอกีอย่างหนึ่งในการท างาน ท าใหม้ตีน้ทุนการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้สง่ผลท า

ใหก้ าไรลดน้อยลง 

4.สินค้าทดแทน 

 หากมองในธุรกจิหลกัถอืว่าสนิคา้ทดแทนกนัมคี่อนขา้งมาก ก่อใหเ้กดิอุปสรรคในการเจาะตลาดแต่ถา้หากธุรกจิที่

จบัมอืร่วมกนักบัผูผ้ลติราย (Partner) อื่นๆไดถ้อืว่าเป็นโอกาสทีด่ใีนการท าธุรกจิอื่นๆร่วมกนั 

5.อ านาจในการต่อรองของลูกค้า 

ลูกค้ามีอ านาจในการต่อรองมากขึน้ เน่ืองจากธุรกิจมีคู่แข่งเป็นจ านวนมากและปจัจุบนัมีการเสนอราคาแบบ              

E-Auction ซึ่งเป็นการยื่นประมูลงานแบบ Real Time โดยให้บรษิัทเสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนดท าให้ต้องมีการ

ตดัสนิใจ ณ ตอนนัน้ทนัทเีพื่อการเสนอราคาใหไ้ดง้านนัน้ๆ ซึ่งบรษิทัจะต้องลดราคาใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเพื่อใหส้ามารถชนะ

การแขง่ขนัไดซ้ึง่ถอืไดว้่าลกูคา้มอี านาจในการต่อรองสงู 
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การได้รบังานเซน็สญัญาการได้รบังานเซน็สญัญา 
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยต้นเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้รับงานการ

ให้บริการด้านอตุสาหกรรมน า้มนัและธรรมชาติกบั บริษัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ารวจและผลติจ ากดั หนว่ยงานสงขลาและ
นครศรีธรรมราช โดยบริษัทได้ให้บริการงานก่อสร้างและงานติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือและ      
ให้เช่าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวมทัง้จดัหาแรงงานเพื่อท างาน Off shore มลูคา่งาน 242,297,703 ล้านบาท 

 เดือนมกราคม 2558 บริษัทได้รับงาน(ต่อเนื่อง)งานก่อสร้างจากบริษัท ปตทสผ ในการท างาน New Facilities 
construction and modification works” ซึ่งเป็นโครงการขยายก าลงัผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาติของแหล่งสิริ
กิตต์ ท่ีอ าเภอลานกระบือ จงัหวดั ก าแพงเพชร ลกัษณะงาน เป็นงาน Construction and Modification ที่เหลอือีก
เลก็น้อยมลูคา่งาน 2,218,472 ล้านบาทและสิน้สดุสญัญาภายในเดือน กมุภาพนัธ์ 2559  

 เดือนมกราคม 2559 บริษัทได้ด าเนินงานก่อสร้าง(งานตอ่เนื่อง)โดยบริษัทได้ให้บริการด้านอตุสาหกรรมน า้มนัและ
ก๊าซธรรมชาติ โซนระยอง  ให้แก่บ ริษัท PTT Maintenance and Engineering จ ากัด  ,บริษัท  PTT global 
Chemical ,บริษัท PTTELK จ ากดั มลูคา่งานทัง้สิน้ 14.35 ล้านบาท 

 เดือนมกราคม 2559 บริษัทได้ด าเนินงานก่อสร้าง(งานตอ่เนื่อง) ให้บริการกบับริษัท Hyundai Engineering จ ากดั
และ Samsung Engineering จ ากัดในโซนระยองแหลมฉบังเป็นงาน Construction ; Civil, Mechanical และ 
Electrical and instrument อยา่งตอ่เนื่องจากปี 2558 มลูคา่ 17.97 ล้านบาท     

 เดือนมกราคม 2559 บริษัทด าเนินการก่อสร้าง (งานต่อเนื่ อง) ให้บ ริการด้าน Electrical & Instrument 
Construction works จากบริษัท T.P.K Ethanol จ ากดั เพื่อโรงงานผลติเอทานอล 340,000 ลติรตอ่วนัท่ี อ าเภอคร
บรีุ จงัหวดันครราชสมีา รวมมลูคา่ 5.73 ล้านบาท  

 เดือนมีนาคม 2559 บริษัทได้รับการเซ็นสญัญากบั ปตท. ในการปรับปรุงสถานีบริการน า้มนั Renovation Service 
for PTT Station ที่อ าเภอบางประกง จงัหวดั ฉะเชิงเทรา, อ าเภอ รังสติ จงัหวดัปทมุธานี, และอ าเภอ เมืองจงัหวดั 
กาฬสนิธุ์ รวมมลูคา่ 11.54 ล้านบาท  

 เดือนเมษายน 2559 บริษัทได้รับการเซ็นต์สญัญาให้บริการด้าน Electrical & Instrument Contruction Work 
จากบริษัท TPK Elthanol จ ากดั เพื่อท าโรงงานผลติเอทานอล อ าเภอ ครบรีุ จงัหวดันครราชสมีา มลูค่า 9.28 ล้าน
บาท  

 เดือนเมษายน 2559 บริษัทได้รับการเซ็นสญัญาการให้บริการด้าน วิศวกรรม,งานท่อ และเคร่ืองกล จาก PTTGC 
มลูคา่ 19.5 ล้านบาท  

  เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้รับใบสั่งซือ้สัง่จ่าย ให้บริการด้าน Supply Matiral จากบริษัท L.E.C. มูลค่า 
2.066 ล้านบาท  

 เดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม 2559 บริษัทได้รับการเซ็นต์สญัญาการให้บริการด้าน Electricnal & Instrument  
system จากบริษัท IRPC รวม 5 โครงการมลูคา่ 26.85 ล้านบาท  

 เดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้รับการเซ็นสญัญาโครงการก่อสร้างและให้บริการด้านงานวิศวรรมถังน า้มนั Piping 
และ Mechanical จากบริษัท PTT มลูคา่ 35 ล้านบาท 
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งานท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและยงัไม่ได้ส่งมอบ งานท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและยงัไม่ได้ส่งมอบ   

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ีณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี   
 

ล าดบั 

 

โครงการ 

 

ลกัษณะงาน 

 

มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1. Tops,Hg Polisher PTTGC งานวศิวกรรม Piping Work  

Mechanical 

5.85 

2. Instrument System – IRPC งาน EPC Intrument 0.600 

3. Electircal System – IRPC งาน EPC  Electric, Piping Work 1.910 

 

4. Instrument System – IRPC for HCN Feed-

IRPC 

งาน Intrument 0.622 

5. Overhaul Field Intrument IRPC งาน Intrument 1.88 

6. Building Work Hyundai 

Instrument & Pipng 

For GAP Closing IRPC 

 

Piping 

 

9.2 

7 Tank B100-PTT งาน Civil,ถงัน า้มนั Piping 31.5 

8 Construction Work Piping work at JEFFY3 Our Civil Piping Work 1.70 

งานงานท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษทัท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษทั  ณ ปี ณ ปี 25562556--25592559 

ล าดบั คู่ค้า/ลูกค้า/โครงการ มูลค่ารวม ระยะเวลา

โครงการ 

ลกัษณะงาน 

(ล้านบาท) 

1. PTTGlobal 33.17 ต.ค.55 – ธค 59 งาน EPC GHU Scrubber piping and 

Instrument system project 

2. TPK 43.8 ม.ค.57 – ธ.ค.58 งาน E&I 

 

3 IRPC 26.85 พ.ค.59 – ธ.ค.59 งาน Instrument , Electrical , Piping  

4 PTT 46.33 มี.ค.59 – ธ.ค.59 งานสถานีบริการน า้มนั E&I Piping 

5. LEC 1.76 พ.ค.59 – ธ.ค.59 Supply Material,Car rental 
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งานท่ีส่งมอบแล้วเสรจ็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ีงานท่ีส่งมอบแล้วเสรจ็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี  
 

ล าดบั 
 

โครงการ 
 

ลกัษณะงาน 
 

มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1. E&I PTTELK งานวศิวกรรม 17.975 

2. JET A-1 PTTME งานวศิวกรรม 4.16 

3. งาน Vapor FEED PTTGC ก่อสร้างส านกังาน,ออกแบบ     

และใช้วสัดทุี่ประหยดัพลงังาน 

8.52 

4. Mixed Oil Pump งานวศิวกรรม 1.44 

5. TPK –Electrical office งานวศิวกรรมไฟฟ้า 5.452 

6. Renovate Service Station-PTT งานวศิวกรรม 11.03 

7. E&I Boiler TPK งาน E & I 9.28 

8 Supply Meterical / Rented Crane LEC งาน Procurement 2.067 

9 TOPS HG Polisher งานวศิวกรรม, Pipins, Mechanic 13.65 

10 Instrument Raffinate – IRPC งาน Instrument 5.399 

11 Instrument Raffinate – IRPC งาน Electrical 5.873 

12 Electrical for HCN Feed-IRPC งาน Electrical 1.167 

13 Tank B100 – PTT งานวศิวกรรม, 

ถงั Piping , Mechanical 

3.50 
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การเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ีส าคญัการเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ีส าคญั 

บรษิทัไดม้กีารเปลีย่นแปลงและการพฒันาที่ส าคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบรหิารงานในระยะเวลา
หลายปีทีผ่่านมา ดงัต่อไปนี้ 
ปี 2557 

 บรษิทัฯ ไดร้บังานก่อสรา้งส านักงานทีม่กีารออกแบบและใชว้สัดุทีป่ระหยดัพลงังาน มูลค่า 130,000,000 บาท 
ตามโครงการก่อสรา้งส านกังานสเีขยีวประหยดัพลงังานของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

 เดอืนมิถุนายน 2557 บรษิัทฯ ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท  (หนึ่งบาท) เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในราคาหุน้ละ 0.60 บาท 

 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 

เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ านวนทัง้สิ้น 550,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดัซึง่ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัในราคาหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 330 ลา้นบาท แต่มผีูม้าใชส้ทิธซิือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนเพยีง 350,000,000 หุน้ เป็นเงนิ 210 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดรายชื่อและจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้  
ดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้น % 

1 นายชนะชยั ลนีะบรรจง 110,000,000 20.00% 

2 นายกลวชัร ตัง้จารุ 50,000,000 9.09% 

3 นางสาววรณนั ปญัจวรญาณ 50,000,000 9.09% 

4 นายสเุทพ ศริจินัทโรภาส 50,000,000 9.09% 

5 นายวรวทิย ์ ลนีะบรรจง 33,000,000 6.00% 

6 นางสาวจุรพีร กววีโิรจน์กุล 20,000,000 3.64% 

7 นายสรุพงษ์ เตรยีมชาญชยั 20,000,000 3.64% 

8 นายสมชาย อคัคนีวาณิชย ์ 10,000,000 1.82% 

9 นางสาวจรลัรตัน์ บวัปรางค ์ 7,000,000 1.28% 

รวม 350,000,000 100.00% 
 

เดอืนตุลาคม 2557 บรษิทัเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่จ านวนทัง้สิน้ 700,000,000 หุน้ ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดัซึ่งไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบับรษิัทในราคาหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 420 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีด
รายชื่อและจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้ดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้น % 
1 คุณแสวง          ศริจินัทโรภาส 100,000,000 14.29% 
2 คุณธรีะวุฒ ิ สูส่ขุ 100,000,000 14.29% 
3 คุณเยาวณ ี นิรนัดร 100,000,000 14.29% 
4 คุณจริวุฒ ิ คุวานนัท ์ 85,000,000 12.14% 
5 คุณเชญิพร เตง็อ านวย 60,000,000 8.57% 
6 คุณปฏญิญา เทวอกัษร 40,000,000 5.71% 
7 คุณวราวุธ ยนัตเ์จรญิ 34,000,000 4.86% 
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8 คุณแพรวผกา สวุรรณโพธิ ์ 34,000,000 4.86% 
9 คุณศกัดิช์ยั ยอดวานิช 30,000,000 4.29% 
10 คุณวภิาวด ี จริรตันชล 22,000,000 3.14% 
11 คุณบุญฤทธิ ์ เรอืงวณิช 20,000,000 2.86% 
12 คุณนิภา ชลสายพนัธ ์ 16,000,000 2.28% 
13 คุณมารยาท ตรวีมิล 16,000,000 2.28% 
14 คุณอนงคพ์ร มโนพเิชฐวฒันา 14,000,000 2.00% 
15 คุณมานิต มสัยวาณิช 10,000,000 1.43% 
16 คุณจกัรพล ทองเจรญิ 10,000,000 1.43% 
17 คุณศกัดา ชาตวิวิฒัน์พรชยั 5,000,000 0.71% 
18 คุณสาทร เลศิชวนะ 4,000,000 0.57% 

รวม 700,000,000 100.00% 
โดยบรษิทัมวีตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนดงักล่าวเพื่อการช าระหนี้การใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน

กจิการและการลงทุนในการขยายธุรกจิ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์จากการเพิม่ทุนดงันี้คอื 

 - เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายทางการเงนิและการสรา้งความน่าเชื่อถอืทางการคา้ 

 - เพื่อแกไ้ขปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทั และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 

- การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากรายไดแ้ละผลก าไรทีไ่ดร้บัจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

- เพิม่ความแขง็แกร่งของโครงสรา้งทางการเงนิและฐานะทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทั  

 เมื่อเดอืนตุลาคม 2557 บรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 700,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 

บาท (หนึ่งบาท) เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในราคาหุน้ละ 0.60 บาท 

 เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2557 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ (PAE-W1) จ านวน 

1,364,539,174 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ อตัรา 2 หุน้สามญั ไดร้บั PAE-W1 จ านวน 1 หน่วย ราคาเสนอขาย 

0.00 บาท โดยผูถ้อื PAE-W1 1 หน่วย มสีทิธใินการซือ้หุน้สามญัของ PAE จ านวน 1 หุน้ ในราคา 0.50 บาท

ต่อหุน้ ท าใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 4,093,617,523 บาท และทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 2,729,078,349 บาท 

 เดอืนธนัวาคม 2557 มผีูถ้อื PAE-W1 ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั PAE จ านวน 1,088,000 หุน้ ท าใหบ้รษิทัฯ มทีุนจด

ทะเบยีนช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,730,166,349 บาท 

ปี 2558 

 เดอืนมกราคม 2558 บรษิทัได้ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในการให้บรกิารดา้นอุตสาหกรรมน ้ามนัและธรรมชาติ

กบับรษิัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ารวจและผลิตจ ากดั หน่วยงานสงขลาและนครศรีธรรมราช โดยบรษิัท

ให้บริการด้านงานก่อสร้างและงานติดตัง้เครื่องมือและอุปกรณ์ จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และให้เช่า

เครื่องมอืเครื่องจกัร รวมทัง้จดัหาแรงงานเพื่อท างาน Off shore มลูค่างาน 241,602,891 ลา้นบาท 

 เดือนมกราคม 2558 บริษัทได้รับงานก่อสร้างต่อเนื่ องจาก ปตท สผ ในการท างาน New Facilities 

construction and modification works” ซึ่งเป็นโครงการขยายก าลงัผลิตน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติของแหล่ง    

สริกิติต ์ทีอ่ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ก าแพงเพชร ลกัษณะงาน เป็นงาน Construction and Modification มลูค่า

งาน 90,083,037 ลา้นบาท 
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 เดอืนเมษายน 2558 บรษิัทได้ด าเนินงานก่อสรา้งและให้บรกิารด้านอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิใน

โซนระยองให้แก่ บรษิทั PTT Phenol จ ากดั บรษิทั PTT Maintenance and Engineering จ ากดั บรษิทั PTT 

global Chemical จ ากดั บรษิทั PTTELK จ ากดั มลูค่า 41.81 ลา้นบาท 

 เดอืนเมษายน 2558 บรษิทัไดเ้ซน็สญัญากบับรษิทั Hyundai Engineering จ ากดั และ Samsung Engineering 

จ ากัดในโซนระยอง แหลมฉบัง เป็นงาน Construction ; Civil, Mechanical และ Electrical and instrument 

อย่างต่อเนื่องจากปี 2557 มลูค่า 424.32 ลา้นบาท     

 เดือนสิงหาคม 2558บริษัทได้รับการเซ็นสญัญาการให้บริการด้าน Electrical & Instrument Construction 

works จากบรษิทั T.P.K Ethanol จ ากดั เพื่อโรงงานผลติเอทานอล 340,000 ลติรต่อวนัที ่อ าเภอครบุร ีจงัหวดั

นครราชสมีา รวมมลูค่า 35.31 ลา้นบาท  

 เดอืนมกราคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 16  มกราคม 2558 ไดม้ี

มติอนุมตัิการลงทุนจดัตัง้บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พีเออี เฟดเดอรลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ ซื้อขาย Valve ในกลุ่ม OIL& GAS ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สดัส่วนการถือหุ้นของ

บรษิัท ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 55ของทุนจดทะเบียน และมีมติ แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมมีติ

แต่งตัง้นายรฐัชยั ภชิยภูม ิเป็นกรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิารแทนนายพรเทพ จารุกจิขจร กรรมการบริษทั/

กรรมการบรหิารทีล่าออกและ มมีตแิต่งตัง้นายรฐัชยั  ภชิยภูม ิด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั  

 เดอืนมกราคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีติ เปลีย่นแปลงชื่อบรษิัทย่อยจากชื่อเดมิ บรษิทั พเีออ ี

คอนสตคัรชัน่ รซีอรส์เซส จ ากดั เป็น บรษิทั พเีออ ีเอน็เนอรย์ี ่โซลูชัน่ จ ากดั  

 เดอืนมกราคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีต ิยกเลกิกจิการร่วมคา้ กจิการร่วมคา้ศรอีู่ทองและพเีออ ี  

 เดอืนกุมภาพนัธ ์2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2558 

ไดม้มีตอินุมตัใิหข้ยายการลงทุนในธุรกจิดา้นการผลติและขายน ้าประปา บรษิทั พพีเีอส เอนเนอย ีแอนด ์มารนี 

จ ากดั (“PPS”)  ประเภทธุรกจิ ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา โดยการเขา้ซื้อหุ้น PPS ในสดัส่วนรอ้ยละ 67.77 

ของทุนช าระแล้ว เป็นเงินจ านวน 82.14 ล้านบาท จากบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด   

(มหาชน) (“CEN”) เพื่อผลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กบัลูกคา้ อาทเิช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะและเทศบาล

เมอืงเชยีงใหม่ และซือ้ขายน ้าดบิตามสทิธกิารใชน้ ้าดบิทีไ่ดร้บั โดยเหน็ว่าเป็นกจิการทีม่ศีกัยภาพและมองเหน็

การเจรญิเตบิโตในอนาคต และมอีตัราผลตอบแทนทีน่่าลงทุน เน่ืองจากเป็นการลงทุนดา้นอุปโภค และมคีวาม

จ าเป็นในการด าเนินชวีติประจ าวนั และเพื่อเป็นการก่อใหเ้กดิรายได ้โดยมเีป้าหมายการลงทุนระยะยาว 

 เดอืนกุมภาพนัธ ์2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 10  กุมภาพนัธ ์2558 

มมีตแิต่งตัง้ นายอานนท ์เลขาสถาพร และนายสมพร มัง่ม ีเป็นกรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร แทนนางสาว

กาญจน์ณัฐ รตันศรบีวัทอง กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิาร และพลต ารวจตรจีตุพล ปานรกัษา กรรมการ

บรษิทัทีล่าออก ทัง้นี้ โดยมผีลตัง้แต่วนัองัคารที ่10 กุมภาพนัธ ์2558 เป็นตน้ไป 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/ 2558  ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

มมีตแิต่งตัง้นายวรีพนัธ ์ณ ระนอง เป็นกรรมการบรษิทั แทน  นายวบิลูย ์ โลหะชุนสริ ิกรรมการบรษิทัทีล่าออก 
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 เดอืนมนีาคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2558 ไดม้มีติ

อนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและบุคคลในวงจ ากดั การออกเสนอขายใบส าคญั

แสดงสทิธ ิPAE-W2 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากจ านวน 4,093,617,523 บาท 

เป็น 8,051,717,332 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จ านวน 3,958,099,809 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท เพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ บุคคลในวงจ ากดั รองรบัการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

PAE-W2 และรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPAE-W1 และอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ 

จ านวนไม่เกนิ 3,958,099,809 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่

ทุนใหม่ และอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิPAE-W2 จ านวนไม่เกนิ 1,200,000,000 หน่วย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ า ในอตัราส่วน 4.5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 

หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิPAE-W2 (กรณีมเีศษใหป้ดัทิง้) ราคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 0.45 บาทต่อหุน้ ,อนุมตัซิือ้

หุน้เพิม่ทุนในบรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิ , 

การแปรสภาพ บรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั เป็นบรษิทัมหาชน และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน

ใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO : Initial Public Offering) 

 เดอืนพฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558 

ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้คุณอุไรรตัน์ บุญอากาศ เป็นประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  

 เดอืนมถุินายน 2558 วนัที่ 1 มถุินายน 2558 บรษิัทรบัทราบการลาออกของ พลโทกอบบุญ วชิติ กรรมการ

บรษิทั  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2558  มมีตพิจิารณาอนุมตักิาร

เปลี่ยนแปลงตราประทบัของบรษิทัและแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 51 ,และมมีติอนุมตัิยกเลกิการจดัสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุน จ านวน 2,320,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2558,อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จ านวนไม่เกนิ 11,237,831,326 หุน้ 

 ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่  8/ 2558  ในวนัที่  22 กรกฎาคม 2558  คณะกรรมการมมีติแจง้เลื่อนวนัประชุม

วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ในวนัที ่29 กรกฎาคม 2558  

 แจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่10/2558 วนัที่ 30 กนัยายน 2558  อนุมตัใิห้ยกเลกิมตทิี่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2558 การลดทุน การเพิ่มทุน และก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่
1/2558  อนุมตัใิหย้กเลกิมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2558 เมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2558 ทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกบัการลดทุน การเพิม่ทุน การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน และการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามัญของบริษัทครัง้ที่  2 (PAE-W2) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน รวมจ านวนทัง้สิ้น 
2,320,000,000 หุน้ แบ่งออกเป็น จ านวน 1,000,000,000 หุน้ทีอ่อกเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) จ านวน 1,200,000,000 หุ้นที่รองรบัการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ PAE-W2 ที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้นโดยไม่คดิมูลค่า และจ านวน 120,000,000 หุน้ที่รองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิPAE-W1 ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 
2558 เน่ืองจากยงัมไิดม้กีารจดัสรรหุน้จ านวนดงักล่าวก่อนการเพิม่ทนุครัง้นี้ จงึจ าเป็นตอ้งยกเลกิการจดัสรรนัน้
ก่อน,อนุมตัยิกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิPAE-W2 จ านวน 1,200,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คดิมูลค่า ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2558 
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เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2558, อนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จ านวนไม่เกนิ 7,796,852,410 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จ านวนไม่เกนิ 6,926,852,410 หุน้ 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทที่มรีายชื่อ
ปรากฏอยู่ในวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน ณ วนัที ่14 ตุลาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกั
การโอนหุ้นในวนัที่ 15 ตุลาคม 2558 ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดมิ ต่อ 2.5 หุ้นใหม่ (กรณีมเีศษให้ปดัทิ้ง) ในราคา
เสนอขายหุน้ละ 0.15 บาท ทัง้นี้การใหส้ทิธดิงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 18 พฤศจกิายน 2558 แจง้มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 (นัดใหม่) ผูถ้อืหุน้มมีตไิม่อนุมตักิารเพิม่

ทุน โดยทัง้นี้วาระวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัจิะถอืว่าเรื่องอื่นๆที่ไดร้บัอนุมตัแิลว้เป็นอนัยกเลกิและจะ

ไม่มกีารพจิารณาในวาระอื่นๆ 

ปี 2559 

 วนัที่8 มกราคม 2559ที่ประชุมคณะกรรรมการบริษัทรับทราบการลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท ,

กรรมการบรหิาร,เลขานุการบรษิทั ของนายรฐัชยั  ภชิยภูม ิมผีลตัง้แต่วนัที ่8 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

 วนัที่ 8 มกราคม 2559  สบืเนื่องจากนายรฐัชยั ภชิยภูม ิไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามของบรษิัทที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทจงึมมีติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มอี านาจลงนามแทน

บริษัทโดยชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางอุไรรตัน์ บุญอากาศ  นาย

อานนท์  เลขาสถาพร  นายสมพร มัง่ม ีกรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญั

ของบรษิทั มผีลตัง้แต่วนัที ่  8 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป    

 วนัที ่8 มกราคม 2559  มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท มมีติแต่งตัง้นางสาววราภรณ์ วงค์สงิห์โต ใหด้ ารง
ต าแหน่งเลขานุการบรษิทัแทนนายรฐัชยั ภชิยภูม ิทัง้นี้ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป  

 วนัที ่26 มกราคม 2559 บรษิัทไดถู้กเจ้าหนี้ทางการค้ายื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการกลางต่อศาลลม้ละลายกลาง

โดยศาลมคี าสัง่รบัค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการและศาลนัดไต่สวนโดยทัง้นี้ในการยื่นค ารอ้งดงักล่าว เจา้หนี้ได้กล่าว

อ้างมูลหนี้จ านวน 12,396,287.78 บาท โดยเป็นหนี้ค่าด าเนินการก่อสร้างและงาน Hydro test รวมถึงวสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ในการท างานในหน่วยงานลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ซึ่งเป็นยอดหนี้คา้งช าระในปี 2556 

และ 2557   

 วนัที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบการลาออกของนายชัยวัฒน์ กรรณสูตร  ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอสิระ เน่ืองจากปญัหาทางดา้นสขุภาพ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่29  กุมภาพนัธ ์ 2559  เป็น

ตน้ไป 

 วนัที ่1 มนีาคม 2559  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) ขึน้เครื่องหมาย SP หลกัทรพัย ์

PAE ของบรษิทั เน่ืองจากอาจเขา้ขา่ยถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน อนัเป็นผลมาจากทีบ่รษิทั

ไดน้ าส่งงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 ต่อตลาดหลกัทรพัย ์โดยปรากฏขอ้มูลว่าบรษิัทมี

ฐานะการเงนิทีอ่าจเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน กล่าวคอื มสี่วนของผูถ้อืหุน้ต ่า

กว่าศูนย ์ตลาดหลกัทรพัย์จงึพจิารณาฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทว่าจะเขา้ข่ายอาจถูกเพกิ

ถอนหรอืไม่ จงึขึน้เครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อหา้มการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์PAE ของบรษิัท ตัง้แต่
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วนัที่ 1 มีนาคม 2559 จนกว่าตลาดหลกัทรพัย์จะได้ข้อสรุปในเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้ไม่เกิน 7 วนัท าการ หรือ

ภายในวนัที ่9 มนีาคม 2559  

 นอกจากนี้ ในวนัที่ 1 มนีาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัย์ยงัได้ขึน้เครื่องหมาย SP และ NP กรณีผู้สอบบญัชไีม่

แสดงความเหน็ต่องบการเงนิสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน กลต.”) อาจสัง่การให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้น

เครื่องหมาย SP เพื่อหา้มการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน ของวนัที ่1 มนีาคม 2559 เพื่อใหผู้้

ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบญัชีประกอบกบัตวัเลขในงบการเงนิและ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ อย่างระมดัระวงั กรณีดงักล่าวตลาดหลกัทรพัยจ์ะขึน้เครื่องหมาย NP ตัง้แต่การ

ซือ้ขายรอบเชา้วนัที ่2 มนีาคม 2559 แต่ยงัคงหา้มการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์PAE ของบรษิทัต่อไปเนื่องจาก

อยู่ระหว่างพจิารณาฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัว่าจะเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนหรอืไม่ดว้ยอกี

กรณีหนึ่ง 

 วนัที ่9 มนีาคม 2559  ตลาดหลกัทรพัยแ์จง้ด าเนินการกบับรษิทั กรณีบรษิทัเขา้ขา่ยต้องปรบัปรุงฐานะการเงนิ

และการด าเนินงาน (NC ระยะที่ 1) จากการพจิารณางบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ของ

บรษิทั ซึง่เขา้ขา่ยตอ้งปรบัปรุงฐานะการเงนิและการด าเนินงานเน่ืองจากสว่นของผูถ้อืหุน้มคี่าน้อยกว่าศนูยเ์ป็น

จ านวน (135) ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะ

ด าเนินการดงันี้ 

1. ประกาศว่าหลกัทรพัย์ของบรษิัทเข้าข่ายต้องปรบัปรุงฐานะการเงนิและการด าเนินงานระยะที่ 1 

(NC ระยะที่ 1) พร้อมทัง้ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) ตัง้แต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 และยังคง

เครื่องหมาย SP (Suspension) หา้มการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

2. ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนครบ 30 วนั นับจากวันที่ประกาศตามข้อ 1 หรือจนถึงวันที่ 7 

เมษายน 2559 ทัง้นี้เพื่อใหผู้บ้รหิารของบรษิทัมเีวลาทีจ่ะพจิารณาอย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที่

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ทีส่ดุแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3. ใหบ้รษิทัแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบภายในวนัที ่7 เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และ

ผู้ลงทุนถึงทางเลือกว่าบรษิัทจะท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นหรอืจะฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบญัญัติ

ล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจน

ก าหนดเวลาด าเนินการในทางเลอืกดงักล่าว 

4. อนุญาตใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัไดต้ัง้แต่วนัที ่8 เมษายน 2559 ถงึวนัที ่9 พฤษภาคม 

2559 ภายหลงัมขีอ้มูลตามขอ้ 3 ที่ครบถ้วนและชดัเจนแลว้เพื่อให้ผู้ถอืหุน้มโีอกาสซื้อหรอืขายหลกัทรพัยอ์กี

ระยะหนึ่งก่อนทีจ่ะสัง่หา้มการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใ์นระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ  

5. หา้มซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไปจนกว่าบรษิทัจะ

สามารถด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป โดยบรษิัทมีหน้าที่ต้องรายงานความคืบหน้าการฟ้ืนฟู

กจิการต่อตลาดหลกัทรพัย ์ทุก 3 เดอืนหรอืในวนัเดยีวกบัวนัครบก าหนดสง่งบการเงนิในแต่ละไตรมาส 

6. ตลาดหลกัทรพัย์จะให้ระยะเวลาบรษิัทในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน 3 ปีนับตัง้แต่วนัที่ 9 

มนีาคม 2559 โดยก าหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมเีวลา 1 ปี และจะประกาศรายชื่อของบรษิทัทุกระยะ ไดแ้ก่ 
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NC ระยะที่ 1 NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3 โดยบรษิัทอาจขอขยายระยะเวลาฟ้ืนฟูกจิการได ้1 ครัง้ เป็น

ระยะเวลาไม่เกนิ1 ปี (รวมระยะเวลาสงูสดุในการฟ้ืนฟูกจิการไม่เกนิ 4 ปี) โดยหากบรษิทัไม่สามารถด าเนินการ

ให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลาดหลักทรพัย์จะเสนอคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัย ์เพื่อพจิารณาอนุมตัเิพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของบรษิทัต่อไป 

 วนัที ่23 มนีาคม 2559 บรษิทัไดร้ายงานความคบืหน้าคดฟ้ืีนฟูกจิการ กรณีบรษิทัไดถู้กเจา้หนี้ทางการคา้ราย

หนึ่งยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบรษิัท และศาลนัดไต่สวนค าร้องขอในวนัที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี

รายงานความคบืหน้าเกีย่วกบัการด าเนินการ โดยสรุปคอื บรษิัทได้ด าเนินการยื่นค ารอ้งคดัคา้นผูท้ าแผน ,ค า

รอ้งขอน าส่งบญัชรีายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้และค าร้องขอน าส่งบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิข อง

ลกูหนี้ต่อศาล ตามทีก่ฏหมายก าหนดโดยนี้มเีจา้หนี้ยื่นค ารอ้งคดัคา้นเขา้มา 5 ราย ศาลจงึไดก้ าหนดนดัไต่สวน

ค าร้องของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้คดัค้านทัง้หมดเป็นจ านวน 5 นัด ได้แก่ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 , วนัที่ 4 

พฤษภาคม 2559 , วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 , วนัที ่12 พฤษภาคม 2559 , วนัที ่17 พฤษภาคม 2559  เวลา 

09.00 น – 16.30 น. ของทุกๆวนั 

 วนัที ่4 เมษายน  2559  บรษิทัไดช้ีแ้จงแนวทางแกไ้ขเหตุแห่งการเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

อนัเนื่องมาจากการทีต่ลาดหลกัทรพัยป์ระกาศว่าหลกัทรพัยข์องบรษิัทเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนระยะที ่1 (NC 

ระยะที่ 1) พรอ้มทัง้ขึน้เครื่องหมาย NC และ SP หา้มซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทตัง้แต่วนัที ่9 มนีาคม 

2559 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 รวมเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทมีเวลาที่จะ

พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสนิใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดแก่

บริษัทและผู้ถือหุ้นของบรษิัท ทัง้นี้ให้บริษัทแจ้งให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบภายในวนัที่ 7 

เมษายน 2559 ว่าบรษิัทจะเลอืกท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้น หรอืจะฟ้ืนฟูกจิการตามพระราชบญัญัติ

ล้มละลายหรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจน

ก าหนดเวลาด าเนินการในทางเลอืกดงักล่าว และบรษิัทได้แจ้งว่ามีมติอนุมตัิเลอืกให้บรษิัทด าเนินการฟ้ืนฟู

กจิการผ่านศาลลม้ละลายกลางตามพระราชบญัญตัลิ้มละลาย ซึ่งผูท้ าแผนฟ้ืนฟูกจิการทีศ่าลมคี าสัง่แต่งตัง้จะ

เป็นผูจ้ดัท าแผนแกไ้ขเหตุเพกิถอนแทนบรษิทัรวมทัง้ใหถ้อืเอาแผนฟ้ืนฟูกจิการทีศ่าลมคี าสัง่เหน็ชอบเป็นแผน

แกไ้ขเหตุเพกิถอนต่อไป และดว้ยเหตุทีใ่นเวลานัน้บรษิทัอยู่ในระหว่างการถูกเจา้หนี้ทางการคา้รายหนึ่งยื่นค า

รอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาลล้มละลายกลางอยู่แล้ว ซึ่งตามกฎหมายล้มละลายบรษิัทไม่สามารถยื่นค าร้องขอ

ฟ้ืนฟูกจิการดว้ยตวับรษิทัเองซอ้นเขา้ไปในระหว่างทีค่ดดีงักล่าวได ้บรษิทัจงึเขา้ไปในคดดีงักล่าวเพื่อขอใหศ้าล

แต่งตัง้บรษิัทเป็นผู้ท าแผนฟ้ืนฟูกจิการเอง ทัง้นี้เพื่อจะไดม้กีารเสนอแผนฟ้ืนฟูกจิการเป็นการแก้ไขเหตุแห่ง

การเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เพื่อเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ต่อไป  

 วนัที ่8 เมษายน 2559  ตลาดหลกัทรพัยไ์ดป้ระกาศเกีย่วกบัการอนุญาตและการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์PAE 

ของบรษิทั เนื่องจากบรษิทัเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนหลกัทรพัยแ์ละอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขฐานะทางการเงนิ

และการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และโดยผลจากการที่บรษิทัไดแ้จง้ต่อตลาด

หลกัทรพัยว์่ามตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตอินุมตัิเลอืกให้บรษิัทด าเนินการฟ้ืนฟูกกจิการผ่านศาล

ล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติล้มละลาย เมื่อวนัที่ 4 เมษายน2559 ตลาดหลกัทรัพย์จึงเห็นควรให้

ด าเนินการดงันี้ 
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1. อนุญาตให้หลกัทรพัย์ PAE ของบรษิัทซื้อหรอืขายได้ระหว่างวนัที่ 8 เมษายน 2559 ถึงวนัที่ 9 

พฤษภาคม 2559  

2. ตลาดหลกัทรพัยจ์ะขึน้เครื่องหมาย SP (Suspension) หา้มซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์อง PAE ตัง้แต่

วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าบรษิัทจะสามารถด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขฐานะการเงนิและการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ บรษิัทมหีน้าที่รายงานความคบืหน้าของการ

ด าเนินการให้ตลาดหลกัทรพัย์ทราบทุกไตรมาสโดยน าส่งพร้อมกบัการน าส่งงบการเงินจนกว่าจะสามารถ

ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขฐานะการเงนิและการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ตลาด

หลกัทรพัยข์อใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทุนตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินการของบรษิทัต่อไป 

 วันที่ 28 เมษายน 2559  ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันท าการซื้อขายวันสุดท้ายของบริษัท คือ วันที่ 9 

พฤษภาคม ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้นุญาตใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทั ซือ้หรอืขายไดร้ะหว่างวนัที ่8 เมษายน 

2559 ถึงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 30 วนั นัน้ตลาดหลกัทรพัย์ขอแจ้งเตือนวนัท าการซื้อขายวนั

สดุทา้ยใหผู้ล้งทุนทราบอกีครัง้ 

 วนัที ่10 พฤษภาคม 2559  บรษิทัไดแ้จง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบว่า นางอุไรรตัน์ บุญอากาศซึง่ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทั , ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สยีชวีติลงเมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2559 

 วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559  บรษิัทได้แจ้งให้ตลาดหลกัทรพัย์ทราบว่านางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ ซึ่งด ารง

ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ได้มหีนังสอืแจง้ความประสงคม์ายงับรษิัทเพื่อขอลาออกจาก

การด ารงต าแหน่งดงักล่าว โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 วนัที ่13 กรกฏาคม 2559  บรษิทัไดแ้จง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบว่านายอานนท ์เลขาสถาพร ซึง่ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิัท,กรรมการบรหิาร และผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิัทไดม้หีนังสอืแจ้งความประสงคม์ายงับรษิัท

เพื่อขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งดงักล่าว โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่วนัที ่13 กรกฏาคม 2559 เป็นตน้ไป  

 วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้นายวีรพันธ์ ณ ระนอง เป็น

กรรมการบรหิารแทนต าแหน่งทีว่่างลง โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฏาคม 2559 เป็นตน้ไป  

 วนัที ่13 กรกฏาคม  2559  สบืเนื่องจากนายนายอานนท ์เลขาสถาพร ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการและ

กรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิปลีย่นแปลงกรรมการผูม้อี านาจลง

นามแทนบรษิทั โดยชื่อและจ านวนกรรมการซื่งมอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัคอื นายสมพร มัง่ม ีและ นาย

วรีพนัธ ์   ณ ระนอง ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั มผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฏาคม พ.ศ. 

2559 เป็นตน้ไป    

  วนัที่ 26  สิงหาคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรพัย์ทราบว่านายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ  ซึ่งด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิทั,กรรมการอสิระ ไดม้หีนังสอืแจง้ความประสงคม์ายงับรษิทัเพื่อขอลาออกจากการด ารง

ต าแหน่งดงักล่าวโดยมผีลตัง้แต่วนัที ่วนัที ่24 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป  

 วนัที ่26  สงิหาคม 2559  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประชุม

ครัง้ที่ 10/2559 เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2559 มมีติแต่งตัง้ นายวรศกัดิ ์ฉัตรแก้ว , และนายพีรชั เลศิกิจ

รุ่งเรอืง เป็นกรรมการบรษิทัแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง นี้มผีลตัง้แต่วนัที ่24 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป 
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 วันที่ 23 กันยายน 2559   ก าหนดวันใช้สิทธิ PAE-W1 ครัง้สุดท้ายและก าหนดวันห้ามซื้อขาย วันที่ 02 

พฤศจกิายน 2559 ถงึวนัที ่02 พฤศจกิายน 2559ร บรษิทัขอรายงานผลการซือ้ขายดงัต่อไปนี้ ใบส าคญัแสดง

สทิธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (PAE-W1) จ านวน ใบส าคัญแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิ (หน่วย) 

148,802  จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่ได้ใช้สทิธิ(หน่วย) 1,363,302,372 อตัราการใช้สทิธิ (ใบส าคัญ

แสดงสทิธ:ิ หุน้) 1.00 : 1.00 ราคาการใชส้ทิธ ิ(บาทต่อหุน้) 0.50 จ านวนหุน้ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ(ิหุน้) 148,802 

จ านวนหุน้ทีร่องรบัการใช ้สทิธคิงเหลอื (หุน้) 1,363,302,372 

 วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทขอชี้แจงความคืบหน้าแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็น

หลกัทรพัย์จดทะเบยีน ว่าในวนัที่ 4 กรกฎาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางก าหนดนัดพิจารณาคดีฟ้ืนฟูกิจการ 

ปรากฏว่าศาลได้มกีารก าหนดเกี่ยวกบัการพจิารณาคดใีหม่อกีครัง้หนึ่ง โดยมเีจ้าหนี้ของบรษิัทบางส่วนได้ยื่น

คดัคา้นการฟ้ืนฟูกจิการจ านวน 6 ราย ศาลจงึไดก้ าหนดนดัสบืพยานของผูร้อ้ง (เจา้หนี้ทีย่ ื่นค ารอ้ง) สบืพยานของ

ลูกหนี้ (บรษิัท) และสบืพยานของเจ้าหนี้ผู้คดัค้านทัง้ 6 รายเป็นจ านวน 7 นัดได้แก่ วนัที่ 15,16,23 กนัยายน 

2559 ,วนัที ่7,11,12,25 ตุลาคม 2559 เวลา9.00-16.30 น. ของทุกๆวนั ต่อมาวนัที ่15 กนัยายน 2559 ปรากฏ

ว่าศาลลม้ละลายกลางยงัไม่สามารถด าเนินการสบืพยานตามทีก่ าหนดนัดไวไ้ด ้เนื่องจากยงัมกีระบวนการทีต่้อง

ด าเนินการเพื่อเป็นการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งตามกฎหมายใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน อย่างไรกต็าม ในระหว่างนัน้มเีจา้หนี้ผู้

คดัคา้นรายหนึ่งไดถ้อนค าคดัคา้นออกไป ท าใหเ้หลอืผูค้ดัคา้นเพยีง 5 ราย และศาลไดก้ าหนดนดัสบืพยานของผู้

รอ้ง ลูกหนี้ และผู้คดัค้านเสยีใหม่ โดยก าหนดนัดสบืพยานจ านวน 5 นัด ได้แก่ วนัที่ 7,8,9,24,28 กุมภาพนัธ ์

2560 เวลา 9.00-16.30 น. ของทุกๆวนั โดยเมื่อสบืพยานของทุกฝ่ายในคดเีสรจ็สิน้แลว้ศาลจงึจะไดก้ าหนดฟงั

ค าสัง่ว่าจะอนุญาตใหม้กีารฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัหรอืไม่ต่อไป ดว้ยเหตุทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณาคดขีองศาล

ลม้ละลายกลางดงักล่าวขา้งต้น ซึง่ศาลยงัไม่ไดม้คี าสัง่เกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูกจิการ ยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้ผูท้ าแผนและยงั

ไม่ได้มีการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเสนอต่อศาลตามขัน้ตอนของกฎหมาย ดังนัน้ บริษัทจึงยังไม่สามารถแจ้ง

รายละเอยีดของแผนฟ้ืนฟูกจิการรวมตลอดถงึรายละเอยีดเกีย่วกับความคบืหน้าของแผนฟ้ืนฟูกจิการเพื่อแกไ้ข

เหตุแห่งการเพกิถอนได ้จนกว่าศาลจะไดม้คี าสัง่เกีย่วกบัคดฟ้ืีนฟูกจิการเสรจ็สิน้  
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ปัจจยัความเส่ียงปัจจยัความเส่ียง 
1.การบริหารความเส่ียง 
 

ความเส่ียง (Risk) หมายถงึโอกาส/เหตุการณ์หรอืสิง่ทีท่ าใหแ้ผนงานหรอืการด าเนินงานอยู่ในปจัจุบนัไม่บรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยก่อใหเ้กดิผลกระทบหรอืความเสยีหายต่อองคก์รในทีส่ดุ ทัง้ในดา้นผลกระทบท่ี

เป็นตวัเงินได้ หรอืต่อภาพลกัษณ์ หรอืช่ือเสียงขององคก์ร 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถงึ กระบวนการทีป่ฏบิตัโิดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและ

บุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน  โดยกระบวนการบรหิารความเสีย่งได้รบัการ

ออกแบบเพื่อให้สามารถชี้บ่งเหตุการณ์ที่อาจเกดิขีน้ และมผีลกระทบต่อองคก์รและสามารถจดัการความเสีย่งให้อยู่ใน

ระดบัทีอ่งคก์รยอมรบั เพื่อใหไ้ดร้บัความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไว ้

กระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
ขัน้ตอนส าคญัส าหรบัการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

 
ทัง้นี้ข ัน้ตอนขา้งต้น สอดคลอ้งกบัระบบการบรหิารดา้นคุณภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 

หรือ  QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) Management System หรือ  ISO Management System 

โดยเฉพาะใน Version 2015 ที่จะประกาศใช้ในปี 2015  ที่ยกระดับด้านระบบการบริหารจัดการไปสู่ High Level 

Standard และน าเรื่องของ Risk Based Thinking เขา้มาเป็นสว่นส าคญัในระบบ ISO เพื่อใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการ

และเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยจะมกีารเขยีนบรบิทขององคก์ร ทีค่ านึงถงึปจัจยัภายในและภายนอก เพื่อสามารถป้องกนัและ

จดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้รวมไวใ้น QHSE Manual  

1. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

 เพื่อใหอ้งคก์รสามารถลดมลูเหตุของโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายในอนาคตใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

 เพื่อเป็นแนวทางการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ 

 เพื่อใหเ้ชื่อมโยงการบรหิารความเสีย่งกบักลยุทธข์ององคใ์หเ้กดิความยัง่ยนืได้ 

 เพื่อให้มรีะบบในการตดิตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการบรหิารความเสีย่งและเฝ้าระวงัความเสีย่งใหม่ที่อาจ

เกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา 

 เพื่อเพิม่มลูค่าใหแ้ก่องคก์ร 
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ปัจจยัความเส่ียงปัจจยัความเส่ียง ต่อ  
2.  การระบุความเส่ียง (Aspect Identification) 
 การระบุความสี่ยงจะระบุถึงแหล่งที่มา ส่วนที่ได้รบัผลกระทบ เหตุการณ์และสาเหตุรวมถึงผลกระทบที่อาจ

เกดิขึน้ โดยจะพจิารณาจากปจัจยัภายใน และภายนอก ขององค์กร ซึง่อาจด าเนินการโดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหรอื

ฝ่ายจดัการของแต่ละหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในแผนงานหรอืการด าเนินการนัน้ และรวบรวมประเดน็ความเสีย่งที่ส าคญั 

(Aspect) เพื่อมาจดัท าเป็นภาพรวมควมเสีย่งขององคก์ร (Corporate Risk Profile) 

**(อา้งถงึ ระเบยีบปฏบิตั ิHS-SP-0001 "Hazard Identification Risk Assessment and Risk Management Procedure" 

ซึง่เป็นระเบยีบปฏบิตัเิรื่องการระบุและประเมนิความเสีย่งทีม่อียูใ่นระบบ ISO และสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ

บรหิารความเสีย่งขององคก์รได)้ 

ประเภทของความเส่ียง 
 

 
 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 ประกอบดว้ยสองกระบวนการหลกั คอื 

 การวิเคราะหค์วามเส่ียง ซึง่จะพจิารณาถงึสาเหตุและแหล่งทีม่าของความเสีย่ง ผลกระทบ ทีต่ามมาทัง้ในแง่

บวกและแง่ลบ และโอกาสของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ โดยระบุปจัจยัทีม่ผีลต่อผลกระทบนัน้ๆ ซงึอาจมไีดห้ลาย

ดา้น รวมถงึพจิารณามาตรการก าจดัความเสีย่งและประสทิธผิลทีม่อียู่ในปจัจุบนัดว้ย 

 การประเมินความเส่ียง เป็นการเปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ กบัระดบัความเสีย่งที่

ยอมรบัได ้ซึง่หากไม่อยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดจ้ะตอ้งถูกก าจดัไปทนัท ี

 ปัจจยัในการก าหนดเกณฑค์วามเส่ียง 

 ลกัษณะและประเภทของผลกระทบทีส่ามารถเกดิขึน้และแนวทางในการประเมนิผลกระทบ 
 แนวทางในการระบุโอกาสในการเกดิขึน้ 
 กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 แนวทางการก าหนดระดบัความเสีย่ง 
 ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
 ระดบัของความเสีย่งทีต่อ้งจดัการ 
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ฝา่ยจดัการจะวเิคราะห/์ตดิตามการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มและปจัจยัภายใน ภายนอก รวมถงึการเปลีย่นแปลง

ในความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่อาจส่งผลใหต้้องมกีารทบทวนการจดัการความเสีย่งและการจดัล าดบัความส าคญัรวมถึง

อาจน าไปใชใ้นการทบทวนกรอบบรหิารความเสีย่งโดยรวม 
 

กรอบการบริหารความเส่ียงอย่างมีระบบทัว่ทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management) 
 

 
 
 
 

ส าหรบันโยบายของ QHSE  (นโยบายคุณภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม)ทีม่อียู่ในปจัจุบนัมดีงัน้ี 
1. นโยบายคุณภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม (Quality, Health, Safety and Environment 

Policy) - ISO Management System 
2. นโยบายความปลอดภยั และอาชวีอนามยัในการท างาน (Health & Safety Policy) 
3. นโยบายหา้มใชส้ารเสพตดิและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(Drug & Alcohol Policy) 
4. นโยบายสิง่แวดลอ้ม (Environmental Policy) 
5. นโยบายหยุดการท างาน ถา้ไม่ปลอดภยั (Stop Work Authority Policy) 
6. นโยบายบรหิารความเหนื่อยลา้ (Fatigue Management Policy) 

 

ทัง้นี้พนกังานทุกคนมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิทัและ
มหีน้าที่ต้องท าตามขอ้ก าหนดของ QHSE MS ในการท างานของบรษิัท โดยนโยบายบรษิัท ก าหนดให้พนักงานต้อง
ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายทัง้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์  ส าหรับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัทัง้หมด และทีส่ าคญั พนักงานทุกคนมหีน้าที่และความรบัผดิชอบทีจ่ะต้อง
หยุด (หรอืไม่เริม่ตน้) การท างานทุกอย่างทีเ่ป็นอนัตรายหรอืเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิโอกาสทีไ่ม่ปลอดภยั (อา้งถงึ Stop Work 
Authority Policy) 

 
 

 

โครงสร้างการ 
บริหารความเสี่ยง 

- หนว่ยงาน/คณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 
- สายการบงัคบับญัชา/รายงาน 
- บทบาทความรับผิดชอบ 
- ทกัษะ/บคุลากร 

วัฒนธรรมองค์กร  
- วตัถปุระสงค์ 
- นโยบาย 
- เป้าหมายการด าเนินงาน 
- ความเสีย่งที่ยอมรับได้ 

(Risk Appetite) 

ปัจจัยพืน้ฐาน 
-โครงสร้างและระบบ - วิธีการและเคร่ืองมือ - ข้อมลูและการสือ่สาร 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งบรษิัทมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ เนื่องจาก

บรษิัทมีสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศซึ่งมิได้ท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งไว ้อย่างไรกต็าม ฝ่าย
บรหิารของบรษิทั เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทั    
 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อบรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วเนื่องกบับญัชลีกูหนี้การคา้ซึง่บรษิทัมี
ฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมจี านวนมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบรษิัทมีนโยบายในการให้สนิเชื่อที่ระมดัระวงั 
ดงันัน้บรษิทัจงึไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสยีหายอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเกบ็หนี้จากลูกหนี้เหล่านัน้ นอกจากน้ีบรษิทั
ไดป้ระมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู โดยอาศยัการประเมนิผลของฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีใน
อดตีของลกูหน้ี ซึง่ฝา่ยบรหิารเชื่อว่าเพยีงพอแลว้ 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์
  ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ตลาดหลักทรพัย์ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท พีเออ ี
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (PAE) เขา้ขา่ยตอ้งปรบัปรุงฐานะการเงนิและการด าเนินงานระยะที ่1 (NC ระยะที ่1 โดย
สัง่ห้ามการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ PAE ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2559 พร้อมทัง้ขึน้เครื่องหมาย NC(Non-Compliance) 
ตัง้แต่วนัที่ 9 มีนาคม 2559 ทัง้นี้ได้ก าหนดให้ PAEแจ้งให้ตลาดหลกัทรพัย์ทราบภายในวนัที่ 7 เมษายน 2559เพื่อ
เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลอืกว่าบรษิัทจะท าแผนปรบัปรุงฐานะการเงนิและการด าเนินงานเสนอผูถ้ือหุ้น
หรือจะฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัก่อนทีจ่ะสัง่หา้มซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใ์นระหวา่งการปรบัปรุงฐานะการเงนิและการด าเนินงานในวนัที ่
10พฤษภาคม 2559 จนกว่าบรษิัทจะสามารถด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขฐานะการเงนิและการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ และเนื่องจาก PAE ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยว์่ามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัได้
มมีตอินุมตัิเลอืกให้บรษิัทด าเนินการฟ้ืนฟูกจิการผ่านศาลลม้ละลายกลางตามพระราชบญัญัตลิ้มละลายบรษิัทจงึรอให้
ศาลมคี าสัง่ใหบ้รษิทัเขา้แผนฟ้ืนฟูกจิการและด าเนินการโดยบรษิทัมแีนวทางในการขยายระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุแห่ง
การเพกิถอนและมคีุณสมบตัอิื่นครบถว้น 
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โครงสร้างองคก์รโครงสร้างองคก์ร 
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การจดักาการจดัการรโครงสร้างการจดัการโครงสร้างการจดัการ  
 คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการตรวจสอบ,คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรวม 4 คณะโดยมี
รายละเอยีดดงันี้  

 

คณะกรรมการบริษทั  
1. นายเจรญิ   ประจ าแท่น ประธานคณะกรรมการ 

2. รอ้ยตรสีาโรช  สว่างฤทธิ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรษิทั 

3. นางสาวอรชุล ี หล่อสมทิธกิุล กรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายปณัณ์ณธรี ์ ศรวี่องไทย กรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสรุยิะ  ตนัตวิวิฒัน์ กรรมการบรษิทั 

6. นางสาวกุลสิรา บรณิตพงษ์ กรรมการบรษิทั 

7. นายพรีชั   เลศิกจิรุ่งเรอืง กรรมการบรษิทั 

8. นายวรศกัดิ ์  ฉตัรแกว้  กรรมการบรษิทั  

9. นายสมพร  มัง่ม ี  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  

10. นายวรีพนัธ ์  ณ ระนอง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 

โดยมนีางสาววราภรณ์  วงคส์งิหโ์ต   เป็นเลขานุการบรษิทั  
 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

 ตามขอ้บงัคบับรษิทัคณะกรรมการมอี านาจและหน้าทีป่ฏบิตัแิละด าเนินการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิัท โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด ้เวน้แต่เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมติทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด าเนินการ 
เช่น การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่นการเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทัเป็นตน้ 
 คณะกรรมการของบรษิทัจะตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยการประชุมคณะกรรมการใหจ้ดัขึน้ ณ ทีอ่นั
เป็นส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด 
องคป์ระกอบและการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการของบรษิัทต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด  

โดยการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง  

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสียงทีม่อียู่ทัง้หมด เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ดแ้ต่
จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ 
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(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพิม่อกี
หนึ่งเสยีง 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการ

ทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจ

ได้รบัการเลอืกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้กี หากทีป่ระชุมไดเ้ลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อกีครัง้ กรรมการทีจ่ะต้อง

ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป 

ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถงึคราวออกตามวาระใหก้รรมการเลอืกบุคคลซึง่มี

คุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่

วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่า

วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 
 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 3  ท่านดงันี้ 

1. รอ้ยตรสีาโรช  สว่างฤทธิ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวอรชุล ี  หล่อสมทิธกิุล  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปณัณ์ณธรี ์  ศรวี่องไทย  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางสาวนิษฐกานต ์ชา้งเกตุ   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

** กรรมการของบรษิทัเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ** โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละ 2  

ปี โดยกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยวตุัประสงค์ของการตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที ่

และความรบัผดิชอบ องคป์ระกอบ และคุณสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่ง  

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

1.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)                

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ      
ในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั
การตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั  
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6.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก.  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั  
ข.  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั  
ค.  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
ง.  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 
จ.  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ.  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
ช. ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

(Charter)  
ซ.  รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3 .คณะกรรมการบริหาร บริษทั  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 2  ท่านดงันี้ 

1. นายสมพร  มัง่ม ี  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  

2. นายวรีพนัธ ์  ณ ระนอง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 

โดยมนีางสาวสโรชา ขมัพานนท ์   เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

การลงนามผูกพนัของกรรมการ ชื่อและจ านวนกรรมการซึง่มอี านาจลงลามมอืชื่อแทนบรษิทัคอื นายสมพร มัง่ม ีและ

นายวรีพนัธ ์ณ ระนอง ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีผูบ้ริหาร 

1.     ด าเนินการตามเป้าหมาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนดโดย
น าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) มาพฒันาระบบ และปรบัใชอ้ย่างจรงิจงั 

2.  ก าหนดระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และแนวทางเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
3.  ก าหนดขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของพนกังาน 
4. ก าหนดหลกัเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูลงาน  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ระดบัสงูต่อไป 
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างาน และ

เจา้หน้าที ่
6.  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการปรบัอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ผลตอบแทนต่างๆ 
7.  พจิารณาอนุมตั ิและด าเนินการประมลูงาน หรอืรบัจา้งท าของกบัหน่วยงาน หรอืบุคคลต่างๆ 
8.  ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบรษิทัใหด้ าเนินการได ้
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การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผู้จดัการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้

พิจารณาเบื้องต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ แ ละ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัทและเขา้ใจธุรกจิของบรษิัทเป็นอย่างด ีและสามารถบรหิารงาน       
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว้ได้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา
อนุมตัต่ิอไป    

วธิกีารคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการนัน้ ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูค้ดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทัง้ทางดา้น
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทัง้นี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือ
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉพาะทัง้นี้ ในการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้
เป็นกรรมการจะพจิารณาจากลกัษณะการประกอบธุรกจิและแผนในอนาคต จงึไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการโดยจะตอ้ง
เป็นผูท้ีม่คีวามรูใ้นเรื่องธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถ้อืหุน้มสี่วน
ร่วมในการเสนอชื่อกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบรษิทั และการแต่งตัง้กรรมการมหีลกัเกณฑ์
และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1)ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 
(2)ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้

บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3)บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยี งเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 

4 .คณะกรรมการอิสระ บริษทั  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 4  ท่านดงันี้ 

1. นายเจรญิ  ประจ าแท่น  ประธานคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ 

2. รอ้ยตรสีาโรช  สว่างฤทธิ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3. นางสาวอรชุล ี  หล่อสมทิธกิุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4. นายปณัณ์ณธรี ์  ศรวี่องไทย  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

โดยมนีางสาววราภรณ์ วงคส์งิหโ์ต    เป็นเลขานุการคณะกรรมการอสิระ 
 

คณุสมบติั กระบวนการสรรหา และหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ 
กรรมการอสิระบรษิัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบรษิัทให้ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัททีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้ร่ วมในคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ 
บรษิทัมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดย
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระจะเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมา
ท าหน้าที่เป็นกรรมการอสิระ พิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพ.ร.บ. บรษิัทมหาชน และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง โดยกรรมการ
อสิระจะมวีุฒกิารศกึษา ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์ท างาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกนัเพื่อน าเสนอ
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ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทต่อไป ทัง้นี้ หากมกีรรมการอสิระคนหนึ่งคนใดพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอสิระที่มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ขา้มาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการ
อสิระทีต่นแทน 
 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิทัใหญ่ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั  

 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา        
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

 ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้
ขออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่ี
นยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ
รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั 

 ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั  
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5 . คณะกรรมการบริหารความเส่ียงบริษทั  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 6  ท่านดงันี้ 

1. นายวรีพนัธ ์  ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายกมัพล  คุปตะวนิิจ คณะกรรมการ 
3. นายจารกึ  พรหมสวุรรณ คณะกรรมการ 
4. นายกติตพิงษ์    ตนัฑกิุล    คณะกรรมการ 
5. นายผดุง   นูพมิพ ์  คณะกรรมการ 
6. นางสาววภิาพรรณ  แสนสขุ  คณะกรรมการ 

 

โดยมนีางสาวศริวิรรณ  จนัทรด์วง   เป็นเลขานุการคณะกรรมการความเสีย่ง  

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ก าหนดแนวทางในการบรหิารและกรอบด าเนินงานการบรหิารความเสีย่ง 

- ประเมนิความเสีย่งต่าง ๆ ทัง้ทีเ่กดิจากปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก 

- เสนอแนะแนวทาง ป้องกนั และ/หรอืแนวทาง ลดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

- ติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกบัสภาวะการ
ด าเนินธุรกจิ 

- ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการ
ปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 
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จ านวนครัง้และการประชมุคณะกรรมการบริษทัจ านวนครัง้และการประชมุคณะกรรมการบริษทั  

ท่ีเข้าร่วมประชมุดงัน้ีท่ีเข้าร่วมประชมุดงัน้ี 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

การเข้ารว่มประชมุกรรมการในปี 2559 (ครัง้) 
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1. นายเจรญิ           ประจ าแท่น 1/1 12/12 - - - 

2. ร.ต. สาโรช         สวา่งฤทธิ ์ 1/1 12/12 7/7 - - 

3. นางอุไรรตัน์        บุญอากาศ*** 1/1 2/12 - - - 

4. นายชยัวฒัน์    กรรณสตูร* 1/1 0/12 - - - 

5. นางสาววรรณา   เมลอืงนนท*์ 1/1 4/12 - - - 

6.นางสาวอรชุล ี  หล่อสมทิธกุิล 1/1 10/12 7/7 - - 

7.นายปณัณ์ณธรี ์    ศรวีอ่งไทย 1/1 12/12 7/7 - - 

8.นายสมพร    มัง่ม ี 1/1 11/12 - 15/15 - 

9.นายอานนท ์         เลขาสถาพร* 1/1 6/12 - 7/15 - 

10.นายวรีพนัธ ์    ณ ระนอง  1/1 11/12 - 15/15 3/3 

11.นายรฐัชยั            ภชิยภูม*ิ 1/1 0/12 - 0/15 - 

12.นายสรุยิะ    ตนัตวิวิฒัน์ 1/1 2/12 - - - 

13.นางสาวกุลสิรา    บรณิตพงษ ์ 0/1 0/12 - - - 

14. นายภาณุวฒัน์   บุญญะกติต*ิ 0/1 0/12 - - - 

15.นายวรศกัดิ ์  ฉตัรแกว้** ยงัไมไ่ด้
แต่งตัง้ 

2/12 - - - 

16.นายพรีชั  เลศิกจิรุง่เรอืง** ยงัไมไ่ด้
แต่งตัง้ 

2/12 - - - 

   *กรรมการลาออก 
**กรรมการแต่งตัง้ใหม่แทนต าแหน่งทีว่่างลง  
***กรรมการเสยีชวีติ (คุณอุไรรตัน์   บุญอากาศ) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่ไดม้กีารขออนุมตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รบัการอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นเรยีบร้อยแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บรหิารเป็นไปตามหลักการและ

นโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนดเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารดงัรายละเอยีดตารางทีแ่นบมานี้  

 
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการ** 

(บาท/คน/ครัง้) ปี 2559 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 15,000 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 10,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 
กรรมการบรษิทั 6,000 
กรรมการบรหิาร 6,000 

กรรมการตรวจสอบ 6,000 
 
หมายเหต ุ *  ทัง้นี้กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง จะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนตามต าแหน่งหน้าที่

ทีไ่ดร้บั  
 ** ทัง้นี้กรณีที่คณะกรรมการแต่ละชุดมกีารประชุมมากกว่า 1 ครัง้ใน1 เดอืนให้จ่ายเบี้ยประชุมส าหรบั

กรรมการชุดนัน้เพยีง 1 ครัง้ต่อ 1 เดอืนเท่านัน้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

สรปุการจา่ยและ ในปี 2559 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารมีดงัน้ี   
(บาท) 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน  

สามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี2558 

คณะกรรม 
การบรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คา่ตอบแทน
รายเดอืน  

 
รวม 

1. นายเจรญิ           ประจ าแท่น ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 120,000 ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้ป็น 600,000 720,000 
2. ร.ต. สาโรช         สวา่งฤทธิ ์ ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 70,000 48,000 ไมไ่ดเ้ป็น 360,000 478,000 

3. นางอุไรรตัน์        บุญอากาศ*** ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 6,000 ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 128,000 134,000 

4. นายชยัวฒัน์    กรรณสตูร* ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม - 20,000 ไมไ่ดเ้ป็น 20,000 40,000 

5. นางสาววรรณา   เมลอืงนนท*์ ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 18,000 18,000 ไมไ่ดเ้ป็น 70,000 106,000 

6.นางสาวอรชุล ี  หล่อสมทิธกุิล ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 42,000 36,000 ไมไ่ดเ้ป็น 240,000 318,000 

7.นายปณัณ์ณธรี ์    ศรวีอ่งไทย ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 48,000 42,000 ไมไ่ดเ้ป็น 240,000 330,000 

8.นายสมพร    มัง่ม ี ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 48,000 ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 240,000 288,000 

9.นายอานนท ์         เลขาสถาพร* ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 30,000 ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 128,666.67 158,666.67 

10.นายวรีพนัธ ์  ณ ระนอง  ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 42,000 ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 175,666.67 217,666.67 

11.นายรฐัชยั            ภชิยภูม*ิ ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม - - - 4,666.67 4,666.67 

12.นายสรุยิะ ตนัตวิวิฒัน์ ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 6,000 ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 120,000 126,000 

13.นางสาวกุลสิร  บรณิตพงษ์ ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม - ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้ป็น 120,000 120,000 

14. นายภาณุวฒัน์   บุญญะกติต*ิ ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม - ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้ป็น 78,000 78,000 

15.นายวรศกัด ิ     ฉตัรแก้ว** ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 6,000 ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้ป็น 40,000 46,000 

16.นายพรีชั   เลศิกจิรุง่เรอืง** ไมไ่ดเ้บีย้ประชุม 6,000 ไมไ่ดเ้ป็น ไมไ่ดเ้ป็น 40,000 46,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3,283,000.01 

- หมายเหตุ -  
*กรรมการลาออก (โดยกรรมการไมไ่ดค้่าตอบแทนเนื่องจากลาออกก่อนถงึก าหนดการประชุมในครัง้นัน้ๆ 
**กรรมการแต่งตัง้ใหมแ่ทนต าแหน่งทีว่่างลง  
***กรรมการเสยีชวีติ (คุณอุไรรตัน์    บุญอากาศ) 
 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารในปี 2559                (หน่วย : พนับาท) 

 
ค่าตอบแทน 

ปี 2558 ปี 2559 
เฉพาะบริษทั รวมบริษทัย่อย เฉพาะบริษทั รวมบริษทัย่อย 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,231 21,175 12,490 22,504 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,518 4,518 3,189 5,222 

รวม 16,749 25,693 15,679 27,726 

**หมายเหตุค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงนิเดอืน ค่าเบีย้ประกนัชวีติกลุ่มและอุบตัเิหตุกลุ่ม ค่าเบีย้ประกนัสุขภาพและประกนัสงัคม  

ค่าตอบแทนอ่ืนๆของกรรมการ  
- ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัไมไ่ดค้่าตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดอืน 
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การก ากบัดแูลกิจการการก ากบัดแูลกิจการ 
 

การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บรษิทัไดม้กีารปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ตีามหลกัการการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยข์องประเทศไทยดงันี้  

สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุ้น 

 บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อื
หุ้นเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงอย่างเป็นอสิระ การร่วมตัดสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิัทเช่นการแต่งตัง้กรรมการ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีรวมทัง้สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของ
บรษิทัอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

การประชุมผูถ้ือหุ้น  

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้รอบบญัช ีและอาจมกีาร
เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เมื่อใดกไ็ด้ ตามแต่จะมวีาระส าคญัที่จะต้องให้ผูถ้ือหุน้พจิารณา และ/หรอื ลงมติเพื่อตดัสนิใจ
โดยในปีทีผ่่านมานัน้ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ ตามระเบยีบขัน้ตอน ดงันี้  ** ในปี 2559 บรษิทัไม่ได้มี
การเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบรษิัทได้อยู่ในสถานะ NC ระยะที่ 1 และศาลมคี าสัง่ไม่ให้จดัประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทจงึ
น้อมรบัค าสัง่ศาลและไดส้ง่หนงัสอืแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ทราบแลว้ว่าบรษิทัไม่ไดม้กีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ในปี 
2559 แต่อย่างใด** 

ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี  

บรษิทัไดม้กีารเรยีกประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาวนั เวลา สถานที ่รวมถงึระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี และ Record Date เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ ซึง่ก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีนัน้ 
บรษิทัไดจ้ดัสง่หนังสอืเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ามากกว่า 7 วนั และโฆษณาบอกกล่าวผ่านหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 
วนั ก่อนการประชุมมากกว่า 3 วนั เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดม้เีวลาในการพจิารณาวาระการประชุมก่อนการตดัสนิใจลงมตใินวนั
ประชุม โดยหนังสอืเชญิประชุมจะประกอบดว้ยวาระการประชุม รายละเอยีดในแต่ละวาระ ความเหน็ของกรรมการอย่าง
ชดัเจน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม อาทิเช่น หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจ าปีในรูปแบบ CD ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ฉบับรูปเล่ม ก็สามารถติดต่อขอรบัได้จาก
เลขานุการและฝา่ยกจิการบรษิทัตามทีไ่ดแ้จง้ไวภ้ายในหนงัสอืเชญิประชุม 

ในวนัประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี 

ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นนัน้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสยีงแทนตนในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นได้ โดยกรอกขอ้มูลและรายละเอยีดการมอบฉันทะลงในหนังสอืมอบฉันทะทีไ่ด้แนบส่งไปพร้อมกบัหนังสอื
เชญิประชุม รวมทัง้ใหแ้นบเอกสารตามทีก่ าหนดใหถู้กต้อง โดยส่งใหบ้รษิทั ตามวนัทีไ่ดร้ะบุในหนงัสอืเชญิประชุม หรอืให้
ผู้ร ับมอบน ามายื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม และ/หรอื แสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระและเท่าเทียมกนัในแต่ละวาระ
ก่อนทีจ่ะมกีารลงมต ิเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัค าอธบิายทีช่ดัเจนเพื่อประกอบการพจิารณาในวาระนัน้ๆ อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยัภายหลงัจากการด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดเสรจ็สิน้ประธานและคณะกรรมการ
จะเป็นผู้ให้ค าตอบที่ชดัเจนแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรอื อาจมอบหมายให้ผู้ที่รบัผดิชอบหรอืเกี่ยวขอ้งในเรื่องนัน้ๆ เป็นผู้ตอบ
ค าถาม ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการรายละเอยีดเชงิลกึของขอ้มูล ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีง 1 หุ้น
ต่อ 1 คะแนนเสยีง โดยมตทิีป่ระชุมของผูถ้อืหุน้นัน้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงถ้ามี
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คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีงเพื่อชีข้าดทัง้นี้ การประชุมไดจ้ดัขึน้เป็นภาษาไทย 
แต่ไดม้กีารจดัเตรยีมเอกสารและเจา้หน้าทีใ่นการแปลขอ้มลูภาษาองักฤษเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาตสิามารถท าความ
เขา้ใจการประชุมไดโ้ดยง่าย 

ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี 

บรษิทัไดน้ าสง่มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัประชุม และน าสง่รายงาน
การประชุมสามญัสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และลงนาม
รบัรองโดยประธานในที่ประชุม พร้อมทัง้เลขานุการบรษิัทภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุม อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
โปร่งใส 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัในการมอบฉันทะในการเข้าประชุมผูถ้ือหุ้น 

ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้สามารถมาเขา้ร่วมประชุมหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาออกเสยีงแทน
ในการประชุมได้ หรอือาจมอบอ านาจให้กรรมการอสิระของบรษิัทเป็นผู้รบัมอบอ านาจในการออกเสยีงลงคะแนนในที่
ประชุมแทนกไ็ดท้ัง้นี้ ไดม้กีารแนบขอ้มลูของกรรมการอสิระไปพรอ้มกบัหนงัสอืเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบขอ้มูลของผูท้ีต่นจะ
ไวว้างใจใหด้ าเนินการลงคะแนนเสยีงแทนได ้โดยกรอกขอ้มูลและรายละเอยีดการมอบฉันทะลงในหนังสอืมอบฉันทะที่ได้
แนบสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

บรษิทั มกีารใชร้ะบบบารโ์ค๊ดนบัคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อความถูกตอ้งและแม่นย าในการ
นบัคะแนน เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงมต ิและถูกตอ้งและฉบัไว โดยผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใช้
ใบลงคะแนนที่ไดร้บั ในการนับคะแนนเสยีงจะนับคะแนนเสยีงจากผู้ถอืหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง 
อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ซึง่จะหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงออกจากคะแนนทัง้หมด โดยเจา้หน้าทีท่ าการ
เกบ็ใบลงคะแนนเสยีงจากผูถ้ือหุน้แลว้น ามาสรุปผลให้ทราบโดยรวมผลคะแนนจากระบบบารโ์ค๊ดทีน่ับคะแนนอย่างถูกต้องและ
แม่นย า 

การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระ รายช่ือกรรมการ และค าถามต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถามกรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็ดว้ยทุกครัง้ ทัง้นี้ ในวาระแต่งตัง้คณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อกรรมการ
เพื่อแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้สนอวาระเพิม่เตมิตามความเหมาะสมในวาระอื่นๆ 
อกีดว้ย 

สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการไดก้ ากบัดูแลและวางระบบการบรหิารจดัการโดยใหค้วามเคารพสทิธ ิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูม้ ี
สว่นเกีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิทุกกลุ่ม ทัง้ลกูคา้ เจา้หนี้ คู่คา้ พนกังาน และผูถ้อืหุน้ อย่างเคร่งครดั 

    ลูกค้า  
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อกลุ่มลูกคา้ของบรษิทัไม่ว่าจะเป็นลูกคา้รายย่อย หรอืลูกคา้รายใหญ่เป็นอย่างยิง่ จะเหน็

ได้จากการด าเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บรกิารที่ด ีและตรงตามความต้องการของลูกค้า ท าให้บรษิัทมีลูกค้า
หลกัๆใหค้วามไวว้างใจและพรอ้มจะขยายงานไปดว้ยกนั และในปีทีผ่่านๆ มา บรษิทัไดด้ าเนินการขยายกจิการทัง้ในส่วน
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งานประกอบโครงสรา้ง พ่นส ีพ่นทราย และขยายพื้นทีโ่รงประกอบ ทัง้นี้ กเ็พื่อใหส้ามารถรองรบักลุ่มลกูคา้รายใหม่ทีก่วา้ง
ขึน้และใหบ้รกิารทีค่รบวงจรกบัลกูคา้    

 เจ้าหน้ีและคู่ค้า 
บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลทีโ่ปร่งใสต่อเจา้หนี้ของบรษิทัอกีทัง้ไดพ้ยายามด าเนินการช าระหนี้ และปฏบิตัติามเงื่อนไขที่

ไดใ้หไ้วก้บัเจา้หนี้ ถงึแมว้่าบรษิทัจะประสบปญัหาทางดา้นการเงนิอย่างมากในปีทีผ่่าน แต่บรษิทักไ็ม่ไดน่ิ้งนอนใจทีจ่ าเนิน
การทุกวถิีทางทีจ่ะท าให้สามารถช าระหนี้ใหก้บัเจา้หนี้ได้ ทัง้นี้ทัง้นัน้ บรษิทัไดด้ าเนินการทุกอย่างภายใต้หลกัเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายอย่างชดัเจน ในสว่นของคู่คา้นัน้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการด าเนินงาน และการจดัซือ้จดัจา้งไว้
อย่างเหมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ละเอยีดรอบคอบ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 พนัธมิตรและคู่แข่งทางธรุกิจ 
บรษิทัด าเนินงานดว้ยความสุจรติ เป็นธรรม และใหเ้กยีรตพินัธมติรและคู่แข่งทางธุรกจิเสมอ รวมทัง้ไม่แสวงหา

ขอ้มลูของพนัธมติรและคู่แขง่ทางธุรกจิ เพื่อน ามาด าเนินงานอย่างไม่โปร่งใส  
 พนักงาน 
พนกังานของบรษิทัถอืเป็นหวัใจส าคญัในการทีจ่ะท าใหบ้รษิทัด าเนินงานไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทั ได้

ตระหนกัและใหก้ารสนับสนุนพนกังานในการทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะของตนใหส้ามารถน ามาสรา้งประโยชน์ใหก้บังาน
และกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเนื่องดว้ยบรษิัทเป็นผู้ใหบ้รกิารทางด้านวศิวกรรมและ
ก่อสรา้ง อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและใหบ้รกิารแก่อุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ดงันัน้ พนกังานทุก
คนจึงต้องใช้ความสามารถและความช านาญ บวกกบัประสบการณ์การท างาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
บรษิทัจงึมกีารจดัส่งพนักงานเขา้ร่วมอบรมสมัมนา ฝึกฝน รวมทัง้เขา้ทดสอบเพื่อมัน่ใจในคุณภาพของการท างานเรื่อยมา 
จนบรษิัทได้เป็นที่รู้จกัในกลุ่มลูกค้าวงกว้างมากยิ่งขึ้น  และบริษัทได้จดักิจกรรมเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงาน 
ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการ  เพื่อกระตุ้นและปลกูฝงัจติส านึกรกัองคก์รดว้ยกจิกรรม Big Cleaning & Greening Day ขึน้ที่
ส านักใหญ่โดยใชห้ลกัการของ 5 ส.ทัง้นี้กเ็พื่อใหทุ้กคนไดต้ระหนกัว่าบรษิทัสามารถทีจ่ะท างานอย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้
ความรูค้วามสามารถและความสามคัค ีซึง่เป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะท าใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็ได้ 

 ผูถ้ือหุ้น 
 บริษัทได้ให้ความส าคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างมาก โดยได้พยายามด าเนินการต่างๆ เพื่อรกัษาสิทธิของผู้ถือหุ้น        
อกีทัง้มรีะบบควบคุมและตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล อกีทัง้ยงัเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้อย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสนิใจได้โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกบับริษัทหรือ        
สามารถติดต่อสอบถามหรอืแสดงความเห็นต่อบรษิัทโดยการโทรศพัท์เขา้มาสอบถามได้ที่ส านักงานใหญ่ 02-3220222    
หรอื E-mail : info@pae.co.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pae.co.th
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บุคลากรบุคลากร 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) มพีนกังานทัง้สิน้จ านวน 
 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงานในสายงานหลกัของบริษทั 
2558 2559 

พนกังานรายเดอืนประจ า 240 128 
พนกังานสญัญาจา้งชัว่คราว 30 46 
พนกังานรายวนั 412 295 

รวม 646 469 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อย บรษิทั พเีออ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) มพีนกังาน

ทัง้สิน้จ านวน 
 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงานในสายงานหลกัของบริษทั 
2558 2559 

พนกังานรายเดอืนประจ า 287 281 
พนกังานสญัญาจา้งชัว่คราว 8 4 
พนกังานรายวนั 11 2 

รวม 306 287 
 

บริษัทได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานได้รูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พัก        
ในกรณีทีพ่นักงานบฏบิตัิงานนอกสถานทีท่ ัง้ในและต่างประเทศ โดยบรษิัทไดจ้ดัสรรตามความสามารถ ความรบัผดิชอบ
ของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายและตามต าแหน่งงานทีไ่ดร้บัผดิชอบ และบรษิทัไดม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใตก้าร
บริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ ากัด (บลจ.วรรณ) ตัง้แต่ปี  2557 โดยมีการกันส ารอง
เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพีในอตัราตามอายุการท างานของพนกังาน   
 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
บรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องระยะยาวโดยไดด้ าเนินการพฒันาบุคลกรใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

และสภาวการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลกร            
3 รปูแบบ ไดแ้ก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปนัความรู ้(Knowledge Sharing) การฝึกอบรม (Training) เพื่อใหบุ้คล
การน าความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะการส่งมอบงานทีม่คีุณภาพทีเ่หนือความคาดหวงัให้กบัลูกคา้ ซึง่
จะสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์ร และรองรบัการเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัท าโครงการพฒันาบุคล
การครอบคลุมในทุกระดบัโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

1.การพฒันาพนักงานท่ีเป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน (Key Person Development)  
บรษิทัมุ่งพฒันาเตรยีมความพรอ้มดา้นการพฒันาบุคลากรกลุ่มทีเ่ป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน หรอื Key Person 

โดยคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในงานทีร่บัผดิชอบ มบีุคลกิภาพและพฤตกิรรมการ
ท างานดว้ยความมุ่งมัน่ตัง้ใจ รวมถงึการมทีศันคตทิีด่ต่ีอการท างาน ซึง่ฝ่ายทรพัยากรบุคคลไดร้วมกบัหน่วยงานต้นสงักดั
จดัท าแผนกพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ดว้ยรูปแบบการเรยีนรูพ้ฒันา เช่น การสอน
งาน การแบ่งปนัความรูก้ารฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นตน้  
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2.การฝึกอบรม นอกจากโครงการพฒันาบุคลกรที่ได้จดัท าแล้ว บรษิัทได้ให้ความส าคญัในการฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากรทุกระดบัตัง้แต่ระดบับรหิาร ระดบัจดัการ และระดบัปฏบิตักิาร เพื่อเป็นแนวทางการในการพฒันาบุคลากร 
ยกระดบัขดีความสามารถ จงึไดจ้ดัการฝึกอบรมใหบุ้คลากรในทุกระดบั ทัง้นี้ หวัใจส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันาบุคคล   
คอืการตดิตามและวดัผลในดา้นความรูท้ีไ่ดร้บั รวมถงึการถ่ายทอดความรูใ้หผู้เ้กีย่วขอ้ง เพื่อใหบุ้คลากรไดน้ าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการท างาน พรอ้มทัง้ปรบัปรุงพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยในปี 2559 บรษิทัได้
จดัการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองคก์ร (In-house Training) จ านวน 29 หลกัสตูร และภายนอกองคก์ร (Public 
Training) จ านวน 60 หลกัสตูร รวม 89 หลกัสตูร มบีุคลากรที่ไดร้บัการอบรม จ านวน 420 คน โดยแบ่งเป็นระดบับรหิาร 
ระดบัจดัการ 215 คน และระดบัปฏบิตักิาร 205 คน  
 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มขีอ้พพิาททางกฎหมายกบัลกูจา้งทีค่า้ง

พจิารณามาจากปีก่อนอยู่รวม 1 คด ีเนื่องจากในปีก่อนบรษิทัฯไดม้กีารเลกิจา้งพนักงานต่างชาต ิเพื่อจา้งพนกังานชาวไทย

ที่มคีวามรู้ความสามารถเท่าเทียมกนัเข้ามาท างานแทนโดยได้ด าเนินการตามสญัญาทุกประการ แต่พนักงานต่างชาติ       

ไม่ยนิยอม จงึไดเ้กดิเป็นคดคีวามฟ้องรอ้งขึน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการสูค้ดตีามกฎหมาย และหลกัฐานอา้งองิทีถู่กต้อง   

ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัคดคีวาม ดงันี้  

ศาลแรงงานกลาง (เป็นการจา้งตามสญัญาจา้งเฉพาะโครงการ) 

คู่ความ  นายชาง ฮนิ เสง็ เป็นโจทก ์ฟ้อง บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  เป็น จ าเลย  

รายละเอยีดเรยีกรอ้งกรณีเลกิจา้งค่าชดเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าวนัหยุดพกัประจ าปี เงนิทดรอง เงนิค่าจา้ง

คา้ง รวมเป็นเงนิ 1,684,520  บาทและบรษิัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โต้แยง้/ฟ้องแยง้เรยีกค่าเสยีหายเป็น

เงนิ 8,684,520  บาทศาลรบัเป็นฟ้องแยง้  

 ความคบืหน้าคดศีาลแรงงานกลางพพิากษา วนัที ่ 31  มกราคม 2555 ให ้จ าเลยช าระเงนิ  186,473  บาทพรอ้ม

ดอกเบีย้นับแต่วนัฟ้อง  วนัที ่6  สงิหาคม 2552 ไปจนช าระเสรจ็,จ าเลยไดโ้ต้แยง้ค าพพิากษา/ไดย้ื่นอุทธรณ์ไปยงัศาลฎกีา      

วนัที ่3 พฤษภาคม 2555 คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา    
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รายการระหว่างกนัรายการระหว่างกนั 
นโยบายการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในอนาคต 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น         
และกรรมการจะต้องไม่อนุมตัริายการใดๆ ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั    
และ/หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ไม่มกีารมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นกระท าการแทนในรายการทีม่คีวามขดัแยง้ดงักล่าว และจะตอ้ง
เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย         
จะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิัทและ/หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัช ีเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั
บุคคล หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

1.ในกรณีที่เป็นรายการที่เกดิขึน้เป็นปกติ บรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไปโดยอา้งองิกบัราคาและเงื่อนไขทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม สมเหตุสมผล สามารถ

ตรวจสอบได ้และน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใินหลกัเกณฑ ์และแนวทางในการปฏบิตัดิงักล่าว 

2.นอกจากน้ี ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู ้
ความช านาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัชหีรอืผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิที่มคีวามเป็นอสิระเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการ
ระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย 
หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นส าคญัทัง้นี้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างกนัทีส่ าคญั ทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี 2559 

3.กรณีทีบ่รษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งขอรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในอนาคตนัน้บรษิทัยงัคง

ด าเนินนโยบายการกู้ยมืที่ต้องมตี้นทุนทางการเงนิหรอือตัราดอกเบี้ยจ่ายที่ต ่ากว่าสถาบนัการเงนิหลกัที่บรษิัทใช้สนิ เชื่อ     

อยู่ในขณะนัน้ และตอ้งไม่มหีลกัทรพัยใ์ดๆค ้าประกนั โดยมขีัน้ตอนการอนุมตักิารกูย้มืและการจ่ายคนืเงนิกู ้ดงันี้ 

1) ผูบ้รหิารน าเรื่องเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดทีข่ออนุมตัคิอืจ านวนเงนิ

ทีต่อ้งการกูย้มื อตัราดอกเบีย้ และระยะเวลาในการช าระคนื เป็นตน้ 

2) ท าสญัญาเงนิกู ้พรอ้มรบัเงนิ  

3) ช าระคนืเงนิกูต้ามสญัญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annual Report 2016 

หน้า 56 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

รายการระหว่างกนัรายการระหว่างกนั ต่อ 
 

1. รายการธรุกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัดงัตารางความสมัพนัธด์งัน้ี  
 

ชื่อบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อยโดยการถอืหุน้ทางตรง 

(เดมิชือ่บรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั)  

Pacific Resources International Limited (BVI) บรษิทัย่อยโดยการถอืหุน้ทางตรง 

บรษิทั พเีออ ีเอนเนอรย์ี ่โซลชู ัน่ จ ากดั บรษิทัย่อยโดยการถอืหุน้ทางตรง 

(เดมิชือ่บรษิทั พ ีเอ อ ีคอนสตรคัชัน่ รซีอรส์เซส จ ากดั) 

บรษิทั โอเอซสิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บรษิทัย่อยโดยการถอืหุน้ทางตรง 

บรษิทั พเีออ ีเฟดเดอรลั อนิเตอรเ์นชัน่เนล จ ากดั บรษิทัย่อยโดยการถอืหุน้ทางตรง 

บรษิทั พพีเีอส เอนเนอย ีแอนด ์มารนี จ ากดั** บรษิทัย่อยโดยการถอืหุน้ทางตรง 
**มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอืนายวรีพนัธ ์ณ ระนอง 

คุณจนิตนา กาววีงศ ์ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

คุณอุไรรตัน์ บุญอากาศ กรรมการบรษิทัฯ 
 

1.2 รายการธรุกิจกบับริษทัย่อย 
ลกูหน้ีอ่ืน  31 ธนัวาคม 2559 

(พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

(พนับาท) 

บริษทัย่อย     

บรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน)  733  399 

Pacific Resources International Limited (BVI)  10,798  10,798 

บรษิทั โอเอซสิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  90  90 

บรษิทั พเีออ ีเฟดเดอรลั อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  1,582  1027 

รวม  13,934  12,314 

หกั  ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  (11,190)  (10,798) 

สทุธิ  2,744  1,516 

 

1.3 รายการท่ีสนับสนุนปกติ 
เป็นรายการทีบ่รษิทัท าเพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกจิของบรษิทั โดยมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปทีไ่ม่ท าใหบ้รษิทัและ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กนัเสยีผลประโยชน์ เช่นรายการเช่าพืน้ทีส่ านักงานและรอบส านักงาน

ของบรษิทั พเีออ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยมอีตัราค่าเช่าเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญา 

(โดยมอีตัราค่าเช่าส านักงาน 100,000 บาทและค่าเช่า ศูนย์ฝึกช่างเชื่อมและปฏบิตักิาร เดอืนละ 25,000 บาท รวมค่าเช่า
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เดือนละ 125,000 บาท) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าการเช่าที่ของบริษัทย่อยดังกล่าวดังกล่าวมี

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัและพืน้ทีม่คีวามสะดวกทางดา้นคมนาคมและมอีตัราราคาทีเ่หมาะสม  

1.4 รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากผูท่ี้เก่ียวข้อง 

ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นในการกูย้มืเงนิจากกรรมการทัง้ 2 ท่านในขณะนัน้ เนื่องจากบรษิัทขาดสภาพคล่อง   

ในการด าเนินกจิการและเงนิทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานตามปกตมิไีม่เพยีงพอในการจ่ายค่าจา้งแรงงานและเจา้หนี้ค่าสนิคา้

กอปรกบัวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิมกีารใช้เต็มวงเงนิแล้ว บรษิัทจงึมคีวามจ าเป็นต้องหาแหล่งเงนิทุนเพื่อน ามา

แกป้ญัหาเพื่อมใิห้ปญัหาดงักล่าวรุนแรงมากขึน้ โดยการกูย้มืเงนิกรรมการ ซึ่งเป็นแหล่งเงนิทุนทีม่ตี้นทุนต ่ากว่าการกูย้มื

จากบุคคลภายนอกและไม่ตอ้งมหีลกัประกนัใดๆ โดยมขีัน้ตอนการอนุมตัริายการและการจ่ายคนืเงนิกู ้ดงันี้ 

1) ผูบ้รหิารน าเรื่องเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารโดยมรีายละเอยีดทีข่ออนุมตัคิอืจ านวนเงนิที่ต้องการกูย้มื

อตัราดอกเบีย้และระยะเวลาในการช าระคนื เป็นตน้ 

2) ท าสญัญาเงนิกู ้พรอ้มรบัเงนิ  

3) ช าระคนืเงนิกูต้ามสญัญา 
 

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางสาวจินตนา กาวีวงศ ์ระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท) 
 

 จ านวนเงินกู้
เพ่ิมระหว่างปี 

จ านวนเงิน
ช าระคืน
ระหว่างปี 

จ านวนเงินกู้คง
ค้าง ณ ส้ินปี 

หมายเหตุ 

ปี 2557 
ปี 2558 
ปี 2559 

 

 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
 
 

2.63 
2.63 
2.63 

 

-อตัราดอกเบีย้ อยู่ระหวา่ง 5 % ถงึ 10% ต่อปี 
-ระยะเวลาการกูย้มื อยู่ระหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 1ปี 
-จ านวนเงนิกู้ยมื ณ สิน้ปี เป็นจ านวนตามงบการเงนิ 
ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชไีดร้บั
อนุญาตแลว้ 

 
รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางอไุรรตัน์ บุญอากาศ ระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2559  (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 จ านวนเงินกู้
เพ่ิมระหว่างปี 

จ านวนเงิน
ช าระคืน
ระหว่างปี 

จ านวนเงินกู้คง
ค้าง ณ ส้ินปี 

หมายเหตุ 

ปี 2557 
ปี 2558 
ปี 2559 

**กรรมการ
เสียชีวิต** 

0.50 
- 
- 

0.70 
- 

0.03 

0.03 
0.03 

- 

-อตัราดอกเบีย้ อยู่ระหวา่ง 5 % ถงึ 10% ต่อปี 
-ระยะเวลาการกูย้มื อยู่ระหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 1 ปี 
-จ านวนเงนิกู้ยมื ณ สิน้ปี เป็นจ านวนตามงบการเงนิ  
ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชไีดร้บั
อนุญาตแลว้ 
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โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการถือหุ้น   
ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

 

1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
  1) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบียน 8,051,717,322  บาททุนจดทะเบียนที่เรยีกช าระแล้ว 
2,770,889,766.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,770,889,766 หุน้ หุน้บุรมิสทิธ ิ – หุน้  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
  2) บรษิทัไม่มหีุน้บุรมิสทิธ ิหรอื เงื่อนไขอื่นใดทีแ่ตกต่างจากหุน้สามญั  
2. ผูถ้ือหุ้น 

 1.  รายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯ  
พรอ้มทัง้จ านวนหุน้ทีถ่อื และสดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที่ 15 ตุลาคม2558 (วนัปิดสมุดล่าสดุ)มดีงันี้  ** สบืเน่ืองจาก 

บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน ไม่ไดม้กีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ท าใหร้ายชื่อผูถ้อืหุน้และสดัสว่นการ
ถอืหุน้ของบรษิทั ยงัคงเดมิ ณ วนัที ่15 ตุลาคม 2558**  โดยบรษิทัไม่มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีก่ าหนดนโยบายการจดัการ
หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั  

 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วนการถือหุ้น 
1. นายก่อโชค แสงทองอรา่ม 185,800,000 6.71 

2. นายชนะชยั  ลนีะบรรจง 129,498,300 4.67 

3. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 54,988,800 1.98 

4. นายอชัดา  เกษรศุกร ์ 39,000,000 1.41 

5. นายชนิชยั  ลนีะบรรจง 28,589,400 1.03 

6. นายจริวฒุ ิคุวานันท์ 22,300,000 0.80 

7. นางอโนทยั  ทรงไท 20,752,700 0.72 

8. นายบรรเจดิ เตชะอนิทราวงศ์ 20,000,000 0.72 

9. นางจนิตนา  กาววีงศ์ 19,658,050 0.74 

10. นางสาวกรรณิดา ตัง้กจิตรงเจรญิ 17,100,000 0.62 

** ทีม่า : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัที ่15 ตุลาคม 2558 (วนัปิดสมดุล่าสุด) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธใินแต่ละปี ภายหลงัการหกัภาษีและกนั
ส ารองตามกฎหมาย หรอืตามความเหมาะสม ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัเหตุจ าเป็นอีน่ใดและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อ
การด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

และภายใต้พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัต้องจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
10 ของทุนจดทะเบยีน เวน้แต่บรษิทัจะมขีอ้บงัคบัหรอืกฏหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมทีุนส ารองมากกว่านัน้ 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย  

 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิัทย่อยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการความต้องการใช้เงนิทุน และสภาพคล่อง    
ทางการเงนิของบรษิทัย่อยในปีนัน้ๆ  
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::  CCSSRR  
บรษิัทได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกจิอย่างเติบโต มัน่คงและประสบผลส าเรจ็อย่างยัง่ยนื และการด าเนินธุรกจินัน้

จ าเป็นที่จะต้องร่วมมือหลายฝ่ายเพื่อร่วมการด าเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม  บรษิทัไดต้ระหนกัว่าการทีจ่ะร่วมมอืกนัอย่างสามคัคนีัน้บรษิทัต้องมกีารรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รภายใน
ให้เข้มแขง็มัง่คงและยัง่ยืนเสยีก่อน และเมื่อภายในองค์กรเขม้แขง็และมัน่คงยัง่ยนืแล้วนัน้ บรษิัทมหีน้าที่อกี ประการที่
จะต้องใหก้ารสนับสนุนสงัคมและสิง่แวดลอ้มชุมชนภายนอกควบคู่กนัภายใต้หลกัธรรมาภิบาลมาตรฐาน ความปลอดภยั   
ใสใ่จสิง่แวดลอ้มเพื่อการเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป  
 

นโยบายและการด าเนินงานของบริษทั  
 บรษิัทได้มกีารก าหนดค่านิยมขององค์กรเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานและวฒันธรรมในการด าเนินธุรกจิใหบุ้คลากรของ
องคก์รไดย้ดึถอืปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั โดย ใชช้ื่อย่อของบรษิทัเป็นตวัก าหนด 

P : Prosperity 
       : มุ่งเน้นความส าเรจ็ของผลงาน การใหบ้รกิาร ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
        : Emphasize on results based management for our products & services to comply with customer 
requirements. 

 A : Accountability 
       : มุ่งเน้นการท างานดว้ยความรบัผดิชอบ และมสีามญัส านึกในหน้าที ่ 
       : Emphasize on working with high accountability and duties awareness 
   E : Efficiency 
       : มุ่งเน้นความมปีระสทิธภิาพในเรื่องของตน้ทุน คุณภาพและความปลอดภยัของการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ 
       : Emphasize on efficiency of Quality, Health, Safety & Environment, Operating Cost to achieve 
customer requirement 
 

แนวทางเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัไดเ้น้นการบรหิารการจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี(Good Corporate Governance) สรา้ง

เสรมิให้มกีารก ากบัดูแลทีด่ ีเพื่อก่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการอย่างโปร่งใส อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ผูถ้อืหุน้ พนักงาน 

รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั  

2. การต่อต้านทุจริตและคอรร์ปัชัน่  

บรษิัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และมีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการ

ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดใน

การด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รปัชัน่ บริษัทจึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอรร์ปัชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนเพื่อใหบุ้คลากรทุก

ระดบัยดึถอืเป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตังิาน โดยปีทีผ่่านๆมา โดยบรษิทัไม่มกีารโดนรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่แต่อย่างใด  
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3. การเคารพสิทธิมนุษยช์น  

บริษัทให้ความส าคญักับการเคารพสทิธิมนุษยชนไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบรษิัทจะไม่

สนบัสนุนการกดีกนัหรอืการเลอืกปฏบิตัใิดๆ ดว้ยเหตุผลในเรื่อง สญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส 

ทศันคตสิ่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ความพกิาร ความนิยมในพรรคการเมอืง หรอืแนวคดิส่วนบุคคลอื่นๆ รวมทัง้จะไม่ขดัขวาง

หรอืกจิกรรมอนัเป็นความเชื่อเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิประเพณีประจ าชาต ิศาสนา และเพศ  

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   
นโยบายในการพฒันาความรูใ้ห้กบับุคลากร 
บรษิัทมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกบันโยบายและ

สภาวการณ์ ดว้ยการพฒันาความรู ้ทกัษะ ไดแ้ก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปนัความรู ้(Knowledge Sharing) การ
ฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บุคลาการน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงาน โดยเฉพาะการส่งมอบงานที่มคีุณภาพที่
เหนือความคาดหวงัให้กบัลูกคา้ ซึง่จะสรา้งความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร และรองรบัการเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้
บรษิทัไดจ้ดัท าโครงการพฒันาบุคลากรครอบคลุมในทุกระดบั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 การพัฒนาพนักงานท่ีเป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน (Key Person Development) บริษัทมุ่งพัฒนา
เตรยีมความพรอ้มดา้นการพฒันาบุคลากรกลุ่มทีเ่ป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน หรอื Key Person โดยคดัเลอืกบุคลากรทีม่ี
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสม มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในงานทีร่บัผดิชอบ มบีุคลกิภาพและพฤตกิรรมการท างานดว้ยความมุ่งมัน่
ตัง้ใจ รวมถึงการมทีศันคติที่ดีต่อการท างาน  ซึ่งฝ่ายทรพัยากรบุคคลได้รวมกบัหน่วยงานต้นสงักดัจดัท าแผนกพฒันา
พนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ดว้ยรูปแบบการเรยีนรู้พฒันา เช่น การสอนงาน การแบ่งปนั
ความรู ้การฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นตน้  

 การฝึกอบรม บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัในการฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรทุกระดบัตัง้แต่ระดบับรหิาร ระดบั
จดัการ และระดบัปฏบิตักิาร เพื่อเป็นแนวทางการในการพฒันาบุคลากร ยกระดบัขดีความสามารถ จงึไดจ้ดัการฝึกอบรมให้
บุคลากรในทุกระดบั ทัง้นี้ หวัใจส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันาบุคคล คอืการติดตามและวดัผลในด้านความรูท้ี่ได้รบั
รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้บุคลากรได้น าสิง่ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท าง าน 
พรอ้มทัง้ปรบัปรุงพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 การจดัการความรู้ บรษิัทได้ให้ความส าคญัในการแบ่งปนัความรู้ในองค์กร ให้กบัพนักงานทุกระดบัตัง้แต่
ระดบับริหาร ระดบัจดัการ และระดบัปฏิบตัิการ โดยฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม หรือ 
QHSE ได้เริม่ด าเนินการจดัท าโครงการ Knowledge Sharing เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ เช่นความรู้ในเรื่องของ
ระบบคุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม ความรูเ้กี่ยวกบัสุขภาพ กฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เครื่องมอืดา้นการจดัการคุณภาพและความ
ปลอดภยั และอื่นๆทีเ่หมาะสมกบัสภาวะ เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในปจัจุบนั ซึง่พนกังานสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุในการท างาน พรอ้มทัง้ปรบัปรุงพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพมาก รวมถงึ ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

5. ด้านความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
 บรษิัทได้ใหค้ านึงถึงความพงึพอใจของลูกค้าและผู้บรโิภคเป็นอย่างสูงโดยไดใ้ห้ความส าคญัในด้านคุณภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความพงึพอใจของลกูคา้อย่างสงูสุด
ภายใตก้ารรบัรองระบบบรหิารจดัการคุณภาพ ISO9001:2015 
 6.การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม  

บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญักบัระบบบรหิารจดัการมาตรฐาน ระดบัโลก และไดร้บัการรบัรอง ใน Version ล่าสุดครบ

ทัง้ 3 ระบบ เรยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก่ 
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 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพในการ

ปฏบิตังิาน การประเมนิและจดัการความเสีย่งขององคก์ร ระบบเอกสาร และมกีารฝึกอบรมพนักงานดา้น

การใหบ้รกิาร เพื่อใหล้กูคา้สมัผสัไดถ้งึบรกิารทีแ่ตกต่าง 

 ระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม หรอื ISO14001:2015 โดยเน้นทีก่ารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มการประเมนิ

และการจดัการผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั หรอื OHSAS18001:2007 โดยเน้นที่การจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั ในการท างาน การประเมนิและการจดัการความเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้น

ความปลอดภยัในการท างาน 

และจากการทีบ่รษิทัไดร้บัการรบัรองในระบบบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม (ISO14001:2015) แลว้นัน้ บรษิทัยงั

ไดร้บัมาตรฐาน Green Industry Level 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมอกีดว้ย 

 7.การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม   

 บรษิทัจดัใหม้กีารจดัการเชงิป้องกนั สรา้งจติส านึกและมสีว่นร่วมเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มและไดก้ าหนดใหม้นีโยบาย

ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมอืจากพนักงานในการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธภิาพ ช่วยกนัปิด ไฟฟ้าและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น รวมถึงการสนับสนุนการใชก้ระดาษรไีซเคลิ และบรษิัทได้ให้ความส าคญัในการสร้างจติส านึก   

ของความรบัผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วมรวมทัง้เปิดโอกาสให้พนักงาน            

ไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถและร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในการด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

 8.การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรม  
 บรษิทัยงัไม่มขีอ้มลูนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ส าหรบัหวัขอ้น้ี  
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ด้านการด าเนินธรุกิจ (Business Operation) 
 

 ในปี 2559 บรษิัทได้จดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อเป็นการสนับสนุนกจิกรรมที่อุทศิและท าประโยชน์
ให้กบัชุมชนและสงัคมเพื่อสาธาณประโยชน์โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึง่บรษิัทได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในโครงการและ
กจิกรรมทีห่ลากหลายและสิง่ทีข่าดไม่ไดก้ค็อืการเป็นบรรษทัภบิาล (Corporate Governance) ซึง่เป็นหวัใจส าคญัทีแ่สดงถงึ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มในระยะยาวหรอื CSR (Corporate Social Response)  
 1.บรษิัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญักบัหน่วยงานต่างสาขาและเพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างหน่วยงานสาขาและส านกังานใหญ่ซึง่บรษิทัมสี านกังานสาขาอยูท่ีจ่งัหวดัระยอง จงึไดจ้ดั กจิกรรม     
พเีออ ีระยอง สานสมัพนัธ ์สู่ชุมชน ครัง้ที ่1 โดยบรษิทัไดม้อบพดัลมอุตสาหกรรม พรอ้มทัง้ปรบัปรุงภูมทิศัน์โดยการทาสี
ใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นหนองระก า อ าเภอนิคมพนกังานจงัหวดัระยอง  

 
 
 
ด้านการด าเนินธรุกิจ (Business Operation) (ต่อ)  
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 2. บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัของพนักงานในทุกระดบัชัน้ โดยบรษิทัไดม้กีารจดั
ฝึกอบรมเพิม่ความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพการท างาน รวมถงึดา้นวชิาการและเทคโนโลยใีหม่ๆใหก้บัพนักงานสม ่าเสมอ และ
ในครัง้นี้บรษิทั ไดจ้ดักจิกรรมดา้นความปลอดภยั Operational Excellence Workshop ใหก้บัพนกังานโดยจดัขึน้ ณ โรงแรม
ตะมาล ีจ.นครศรธีรรมราช ส าหรบั Manpower Supply ที่ปฏบิตัิงาน Offshore เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้าน
ความปลอดภัยและความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงาน เพื่อพัฒนาขดีความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานให้สามารถท างาน      
ในสภาวะทีม่คีวามเสีย่งไดอ้ย่างปลอดภยัโดยเฉพาะงานนอกฝ ัง่ ให้พนักงานเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตวัเองและผูอ้ื่นเพื่อให้
สามารถท างานได้อย่างปลอดภัย เสรมิสร้างจิตส านึก พฤติกรรม วฒันธรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบตัิงานให้แก่
พนักงานและเสรมิสรา้งความสามคัคใีนหมู่คณะ ขวญัก าลงัใจ จติส านึกรกับรษิทัใหแ้ก่พนกังาน โดยกจิกรรม OE Workshop 
นี้มกีารจดัทัง้หมด 4 Session และด าเนินการจดัไปแลว้ 2 Session  
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง    
1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบริษทั  

บรษิัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ

และเหมาะสม โดยไดจ้ดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงนิการปฏบิตังิาน การด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.  ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมร่วมกนั 7 ครัง้ โดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย

ทุกครัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยการซกัถามขอ้มลูจากฝา่ยบรหิาร

ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสีย่ง (Risk 

Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

และการตดิตามผล (Monitoring) สรุปความเหน็ไดว้่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ มกีารเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินในงบการเงินของบริษัทและการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
  

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ านวน     

4 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณา เมลืองนนท์ นางสาวอรชุล ี      

หล่อสมทิธกิุล และนายปณัณธรี ์ศรวี่องไทย  เป็นกรรมการตรวจสอบ ต่อมานางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ได้ลาออกจาก

ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ท าใหป้จัจุบนับรษิัทมคีณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน 

โดยทุกท่านมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติห น้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมาย                  

จากคณะกรรมการบรษิัทซึ่งสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยในปี 2559 มกีารประชุม

ทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกทา่นเขา้ร่วมประชมุทุกครัง้ และเป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน 

และผูส้อบบญัช ีสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. สอบทานงบการเงนิส าหรบังวด 6 เดอืนและงบการเงนิประจ าปี 2559 และงบการเงนิรวม ซึง่ผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมตัิ โดยได้สอบถามและรบัฟงัค าชี้แจงจาก

ผู้สอบบญัชีและผู้บรหิาร ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทัว่ไป ความเพียงพอในการ

เปิดเผยขอ้มลู รวมถงึรบัทราบขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัช ี

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสม ประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัซิึง่จดัท าโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามมาตรฐานความ

เสีย่ง  และแจง้สิง่ทีต่รวจพบทีเ่ป็นสาระส าคญัใหผู้บ้รหิารทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง อกีทัง้ร่วมรบัฟงัค าชีแ้จงจาก

ผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน  

3. ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมนิความมปีระสทิธผิลของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไดก้ ากบัดูแลงาน

ตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตัิงาน หน้าที่ความรบัผดิชอบ ความเป็นอสิระ พิจารณาอนุมตัิ

แผนการตรวจสอบประจ าปี  และรบัทราบผลการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยใหฝ้่ายตรวจสอบภายในรายงาน

ผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของบรษิัท และข้อผูกพนัที่

บรษิทัมไีวก้บับุคคลภายนอก  

5. สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการทีม่สีาระส าคญัไดร้บัการเปิดเผย และแสดงรายการใน

งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิแลว้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น  

6. ทบทวนกฎบตัรของคณะคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจ าอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจว่ากฎบัตรทัง้ 2 นัน้สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององค์กร โดยไดแ้กไ้ข
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วาระการด ารงแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบจากเดมิคราวละ 2 ปี เป็นคราวละ 3 ปี  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวาระการด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาความรู ้ 

ความสามารถ ความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบรกิารสอบบญัช ีเพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายโดยใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเต็มที่และท าหน้าที่ได้โดยอสิระ และมีความเหน็ว่าบรษิัทฯมีการรายงานข้อมูลทางการเงนิและการ

ด าเนิน งานอย่างถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีมรีะบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอ

มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผกูพนัต่างๆ รวมทัง้การเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

 

 
           ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
              
 

    ( รอ้ยตรสีาโรช  สว่างฤทธิ ์) 
                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
              บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                         วนัที ่17 มนีาคม  2560 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ายจดัการ   
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

      พ.ศ.  2559 พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

    อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (เท่า)  0.21 0.52 1.03 

    อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเรว็ (เท่า)  0.21 0.50 1.00 

    อตัราสว่นเงนิสด (เท่า)  0.04 0.11 0.34 

อตัราส่วนการใช้ประโยชน์จากสินทรพัย ์   
     อตัราการหมุนของลกูหนี้การคา้ (ครัง้)  2.90 2.55 3.87 

    ระยะเวลาการเรยีกเกบ็หนี้ (วนั)  126 143 94.43 

    อตัราการหมุนของสนิคา้คงคลงั (ครัง้)  29.12 27.20 65.30 

    ระยะเวลาการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั (วนั)  12.53 13.42 5.59 

    อตัราการหมุนของสนิทรพัยถ์าวร (ครัง้)  0.47 0.48 2.97 

    อตัราการหมุนของสนิทรพัยร์วม (ครัง้)  0.64 0.69 1.00 

อตัราส่วนในการก่อหน้ี   
     อตัราสว่นแห่งหนี้ (เท่า)  1.41 1.08 0.95 

    อตัราสว่นหนี้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  (3.42) (14.20) 17.34 

    อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เท่า)  3.51 3.39 (11.39) 

    อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายรายจ่ายทางการเงนิ (เท่า)  (6.42) (1.99) (7.79) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    

    อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%)  3 1 (15) 

    อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงาน (%)  (49) (26) (48) 

    อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(%)  (67) (37) (53) 

    อตัราผลตอบแทนจากการใชส้นิทรพัย ์(%)  (44) (29) (157) 

    อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (%)  (31) (18) (53) 

    อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%)  (14) 10 (967) 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ(ต่อ)(ต่อ)   
  บรษิัทคาดการณ์ว่าอตัราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมจะอยู่ที่ 3.6-4.2% ภาคการลงทุนเอกชน   

และภาคการท่องเทีย่วจะแรงขบัเคลื่อนส าคญั ภาคส่งออกฟ้ืนตวัเป็นบวกเลก็น้อยและภาคการบรโิภคกระเตื้องขึน้ต่อเน่ือง

ดุลการคา้เกนิดุลเพิม่ขึน้เลก็น้อยอยู่ที ่33.6 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ดุลบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลไม่ต ่ากว่า 42 พนัลา้นดอลลาร์

สหรฐัฯ การน าเขา้เพื่อการลงทุนมากขึน้ อตัราเงนิเฟ้อสูงขึน้จากราคาพืชผลเกษตร การปรบัเพิ่มค่าแรงขัน้ต ่าและราคา

พลงังานโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว กจิกรรมทางเศรษฐกจิและความเชื่อมัน่เพิ่มสูงขึน้เนื่องจากจะเป็นปีที่จะมกีาร

เลอืกตัง้ โดยคาดว่า ภาคการลงทุนโดยรวมจะเตบิโตไดอ้ย่างน้อย 5.5% การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต ่า 3% 

การส่งออกเริม่ฟ้ืนตวัท าให้ก าลงัการผลติลดลงและเริม่กระตุ้นให้เกดิความต้องการลงทุนเพื่อขยายก าลงัการผลติ ความมี

เสถยีรภาพในระยะเปลีย่นผ่านท าใหเ้กดิความมัน่ใจของนกัลงทุนต่างชาตโิดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรรษทั

ขา้มชาตทิีต่อ้งการใชไ้ทยเป็นฐานการผลติสง่ออกในประชาคมอาเซยีนเริม่ขยบัเขา้มาลงทุนในไทยเพิม่ขึน้  

        การลงทุนก่อสรา้งของเอกชนมคีวามสมัพนัธต์ามการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบคมนาคมขนสง่หากมคีวาม

คบืหน้าตามเป้าหมายจะดงึใหก้ารลงทุนภาคเอกชนเพิม่ขึน้นอกเหนือจากการลงทุนในเครื่องจกัรอุปกรณ์ทีม่คีวามสมัพนัธ์

ในระดบัสงูทางบวก (Positive Correlation) กบัการขยายตวัของภาคสง่ออก ภาคบรโิภคกระเตือ้งขึน้โดยขยายตวัไดท้ีร่ะดบั  

2.5-3% ภาคการบรโิภคฟ้ืนตวัไม่มากเพราะระดบัรายไดป้ระชาชนโดยทัว่ไปไม่เพิม่ขึน้มากจากการน าเทคโนโลยมีาทดแทน

ในการท างานมากขึน้ 

  ส าหรบัสถานการณ์ราคาน ้ามันในปี 2560 นัน้ ไทยออยล์คาดว่าราคาน ้ามันดิบดูไบจะเฉลี่ยในกรอบ 50–55 

ดอลลารส์หรฐัต่อบารเ์รล ซึง่ปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2559 จากอุปสงคน์ ้ามนัส าเรจ็รูปของโลกทีข่ยายตวัต่อเนื่องอยู่ที ่1.3 ล้าน

บารเ์รลต่อวนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 (ส านักงานพลงังานสากล-ไออเีอ เดอืนธนัวาคม 2559) เนื่องจากราคาน ้ามนั

ส าเรจ็รปูทีย่งัอยู่ในระดบัต ่า รวมถงึการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกทีเ่พิม่มากขึน้ ประกอบกบัอุปทานน ้ามนัดบิโลกทีค่าดว่า

จะปรบัเพิม่ขึน้น้อยกว่าอุปสงค ์เน่ืองจากไดร้บัแรงหนุนจากความร่วมมอืระหว่างผูผ้ลติกลุ่มโอเปกทีจ่ะปรบัลดปรมิาณการ

ผลติรวมกนัราว 1.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั มาอยู่ที ่32.5 ลา้นบารเ์รลต่อวนั แต่ตลาดยงัเผชญิกบัความเสีย่งกบัการปรบัเพิม่ขึน้

ของปรมิาณการผลติในไนจเีรยีและลเิบยี รวมถงึผูผ้ลติกลุ่มโอเปกอาจปรบัลดก าลงัการผลติไดน้้อยกว่าขอ้ตกลง จากสภาวะ

ทีอุ่ปสงคเ์ตบิโตมากกว่าอุปทาน จะสง่ผลใหใ้นปี 2560 ตลาดน ้ามนัดบิมแีนวโน้มเขา้สูภ่าวะสมดุล 

1) ภาพรวมการด าเนินงาน 
 ในปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงนโยบายเน้นขยายตัวส าหรบัธุรกิจด้านการบรกิารทางอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ

ธรรมชาตนิอกชายฝ ัง่ ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ ยงัคงรกัษาระดบัการเตบิโตในธุรกจิดา้นการบรกิารทางอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาตนิอกชายฝ ัง่อย่างต่อเน่ือง 

 ผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรบัปี 2559 บรษิัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิ้น 528.29 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 

28.14 จากปี 2558 ซึง่มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 735.17 ลา้นบาท โดยมผีลขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 2559 เท่ากบั 257.86 ลา้นบาท 

หรอืขาดทุนเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 34.80 จากปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากบั 191.28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท      

ไดป้รบัลดหน่วยธุรกจิทีไ่ม่สรา้งผลก าไร 

อธิบายสถานะและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั 

ผลประกอบการของบรษิัทในปี 2559 มแีนวโน้มที่ดขี ึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมกี าไร

ขัน้ต้นประมาณ 10.80 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.04 ของรายได้รวม ซึง่ดขีึน้มาจากปี 2558 ทีม่ขีาดทุนขัน้ต้นรอ้ยละ 
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0.48 ของรายไดร้วม  ส าหรบัความสามารถในการท าก าไรนัน้ บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากการใชส้นิทรพัยต์ดิลบรอ้ยละ 

31.40 และ ตดิลบรอ้ยละ 17.17 ในปี 2559 และ ปี 2558 ตามล าดบั มอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นตดิลบรอ้ยละ 

76.08 และ ตดิลบรอ้ยละ 239.21 ในปี 2559 และ ปี 2558 ตามล าดบั สาเหตุมาจากผลประกอบการบรษิทัทีย่งัคงมขีาดทุน

สทุธ ิตามสาเหตุทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

และเมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัไดถู้กเจา้หนี้การคา้รายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางเพื่อขอให้

บรษิัทฟ้ืนฟูกิจการ และเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่รบัค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้วตามคดี

หมายเลขด าที ่ฟ. ๖/๒๕๕๙  แต่เจา้หนี้จ านวน 6 รายไดย้ื่นคดัคา้นและมคีวามประสงคท์ีจ่ะต่อสูค้ด ี ทัง้นี้ในระหว่างปี 2559 

เจา้หนี้ทีย่ ื่นคดัคา้นรายที ่2  ซึง่เป็นเจา้หนี้สถาบนัการเงนิทีม่บีุรมิสทิธเิพยีงรายเดยีวของบรษิทัไดย้ื่นค ารอ้งเพื่อขอถอนคดั

คดัค้านต่อศาลลม้ละลาย และศาลมคี าสัง่อนุญาตใหถ้อนคดัคา้นแลว้ ปจัจุบนัคดอียู่ระหว่างการรอสบืพยานผูร้อ้ง  ลูกหน้ี

และสบืพยานผูค้ดัคา้นสว่นทีเ่หลอือกี 5 ราย   

สรปุภาพรวมการด าเนินงานและรายได้จ าแนกตามส่วนงาน 

 รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2559 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายและบรกิารรวมเป็นเงนิ 528.29 ลา้นบาท ซึ่งมาจาก 3 ธุรกจิหลกัไดแ้ก่      

(1) ธุรกิจด้านการบรกิารทางอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าชธรรมชาติจ านวน 383.33 ล้านบาท (2) ธุรกจิด้านงานก่อสร้าง

ประกอบและติดตัง้ 134.21 ล้านบาท (3) ธุรกิจด้านงานผลติน ้าประปา 10.75 ล้านบาท ซึ่งลดลง 206.88 ล้านบาทหรือ

ลดลงอตัรารอ้ยละ 28.14 จากปี 2558 ซึง่มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมทัง้สิน้ 735.17 ลา้นบาทโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธรุกิจ 
 

รายได ้
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากงานใหบ้รกิารทางอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิ
นอกชายฝ ัง่ 383.33 72.56 511.84 69.61 
รายไดจ้ากงานก่อสรา้งประกอบและตดิตัง้ 134.21 25.40 215.31 29.29 
รายไดจ้ากงานผลติน ้าประปา 10.75 2.04 8.02 1.10 

รวมรายได ้ 528.29 100.00 735.17 100.00 
 

รายได้จากการขายและบรกิารโดยรวมลดลง เนื่องจากบรษิัทมีนโยบายชะลอการรบังานโครงการรวมถึงงาน
ก่อสร้างประกอบและติดตัง้ขนาดใหญ่เพื่อบรหิารสภาพคล่องและกระแสเงนิสดที่มอียู่จ านวนจ ากดั นอกจากนี้งานด้าน
บรกิารทางอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ ัง่ที่เกี่ยวกบัการจา้งผลติชิ้นงานลดลงสาเหตุจากความผนัผวน

หน่วย : ลา้นบาท 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
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ของราคาน ้ามนัและความไม่ชดัเจนเรื่องการต่ออายุสมัปทานการขุดเจาะ ในปี 2559 บรษิทัยงัคงรกัษาฐานธุรกจิดา้นน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ และธุรกจิด้านการประกอบติดตัง้เป็นหลกั เนื่องจากบรษิัทได้ขยายบรกิารด้านส่งพนักงานฝีมือและ
เครื่องมอือุปกรณ์ใหเ้ช่าบนแท่นขดุเจาะบรเิวณอ่าวไทยดา้นใตไ้ดม้ากขึน้ 

ภาวะอุตสาหกรรมเกีย่วกบัน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตใินปี 2559  อยู่ในภาวะผนัผวนจากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก

ลดลงอย่างรวดเรว็และรุนแรงต่อเน่ือง จงึท าใหผู้ป้ระกอบกจิการดา้นการส ารวจและขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็น

ลูกคา้รายใหญ่ที่ส าคญัของบรษิัทชะลอการลงทุนจงึมผีลท าให้การขยายตวัดา้นรายได้ของบรษิัทอยู่ในวงจ ากดัและยงัไม่

สามารถสร้างรายได้มากพอที่จะชดเชยรายได้จากธุรกิจก่อสร้างที่ขาดหายไป ทัง้นี้บริษัทมีความเชื่อมัน่ว่าภาวะ

อุตสาหกรรมเกีย่วกบัน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนอุตสาหกรรมดา้นปิโตรเคม ีจะมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ในระยะเวลา

ใกลน้ี้เน่ืองจากเป็นสนิคา้อุปโภคทีม่คีวามส าคญั 

 รายได้อ่ืน 

ปี 2559 บรษิัทมรีายได้อื่นรวมทัง้สิน้ 7.12 ล้านบาท ซึง่ประกอบดว้ยรายได้จากการขายทรพัย์สนิและรายไดค้่า

เช่ารบัเป็นหลกั  

 ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2559 มตีน้ทุนขายและบรกิาร เป็นจ านวนเงนิ 517.50 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 97.95 ของรายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร ลดลงจากปี 2558 จ านวน 738.67  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 29.94 เน่ืองจากปรมิาณงานทีล่ดลงจากการชะลอธุรกจิ

ทางดา้นรบัเหมาก่อสรา้ง อย่างไรกต็ามสดัสว่นตน้ทุนขายและบรกิารเมื่อเทยีบกบัรายไดม้แีนวโน้มทีด่ขี ึน้  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและหน้ีสงสยัจะสูญ 

ปี 2559 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 119.64 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึง่

มจี านวน 127.17 ล้านบาท หรอืเป็นรอ้ยละ 22.64 ของรายได้จากการขายและบรกิารส าหรบัปี 2559 มกีารตัง้ส ารองหนี้

สงสยัจะสูญจ านวน 76.31 ลา้นบาทซึง่ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้เงนิประกนัผลงานตามสญัญา

ก่อสร้างที่อยู่ระหว่างฟ้องคดีจ านวน 56.13 ล้านบาททัง้นี้บรษิัทได้ประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมใน

บรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง จ านวน 13.80 ล้านบาท และรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรพัย์ส านักงานสาขาแห่งหนึ่งของ

บรษิทัทีห่ยุดด าเนินการเพื่อลดภาระค่าใชจ้่าย 
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2) ภาพรวมฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 821.08 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 22.21 เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปีก่อน สนิทรพัยร์วมสว่นใหญ่ประกอบดว้ย สนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 238.28 ลา้นบาท และทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

จ านวน 383.18 ลา้นบาท บรษิทัมหีนี้สนิรวมจ านวน 1,160.0 ลา้นบาท หนี้สนิหมุนเวยีนคดิเป็นรอ้ยละ 95.71 ของหนี้สนิ

รวม สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตดิลบ 338.90 ลา้นบาทโดยสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัลดลง

เน่ืองจากผลขาดทุนการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 39.52 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน 

รอ้ยละ53.31โดยเป็นเงนิสดสทุธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมการด าเนินงาน 16.41 ลา้นบาทและใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน 22.63 

ลา้นบาท  

 สินค้าคงเหลือและค่าเส่ือมสภาพ 

ปี 2559 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืจ านวน 10.62 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึง่มจี านวน 12.46 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการยกเลกิธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งประกอบกบัมลูค่างานแต่ละงานมมีลูค่าโครงการทีล่ดลงและเป็นโครงการระยะ

สัน้ๆ การบรหิารจดัการคุณภาพสนิคา้คงเหลอืสามารถควบคุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 เงินลงทุน ค่าความนิยมและการด้อยค่า 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้หมด จ านวน 255.89 ลา้นบาท มกีารตัง้ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยจ านวน 

124.28 ลา้นบาทในปี 2558 และในปี 2559 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งเพิม่จ านวน 52.28 

ลา้นบาท เน่ืองจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดและประสบภาวะผลการด าเนินงานตดิลบต่อเน่ือง  

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

บรษิัทมลีูกหนี้การคา้สุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 118.43 ลา้นบาท ลูกหนี้การคา้ส่วนใหญ่มอีายุหนี้     

ไม่เกนิ 3 เดอืนส่วนลูกหนี้การคา้ทีค่้างช าระเกนิ 12 เดอืน บรษิทัตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์แลว้ซึง่เหน็

ว่าเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสมเพยีงพอ และมลีกูหนี้อื่นจ านวน 23.48 ลา้นบาท  

 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมหีนี้สนิรวมจ านวน 1,160 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น

จ านวน 314.91 ล้านบาท และหนี้สนิผดินัดช าระจากสถาบนัการเงนิภายในประเทศแห่งหนึ่งประมาณ 429.41 ล้านบาท 

ปจัจุบนับรษิทัหยุดช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ใหแ้ก่เจา้หน้ีดงักล่าวตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559  เน่ืองจากอยู่ภายใต้กฏหมาย

คุม้ครองกจิการตามมาตรา 90/12 ทีว่่าดว้ย “สภาวะพกัการช าระหนี้  ( Automatic Stay)”   

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

          ปี 2559 บรษิทัมอีตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนเท่ากบั 0.21 เท่า ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2558 เกดิจากหนี้สนิหมุนเวยีน     

ซึง่เป็นหนี้สนิผดินัดช าระเพิม่ขึน้กว่า 450.0 ลา้นบาทจากการทีบ่รษิัทหยุดช าระเงนิต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจา้หนี้ดงักล่าว

ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 ขณะทีท่รพัยส์นิหมุนเวยีนทีเ่ป็นลูกหนี้เงนิประกนัผลงานตามสญัญาลดลงจากการตัง้ค่าเผื่อหนี้

สงสยัจะสูญจากลูกหนี้เงนิประกนัผลงานจ านวน 56.13 ล้านบาทซึ่งเป็นลูกหนี้ก่อสร้างอาคารสูงในอดีตที่อยู่ในระหว่าง    

ฟ้องคด ี 
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 อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 บรษิัทมคีวามสามารถในการท าก าไรเพิม่ขึน้จากปี 2558 โดยมกี าไรขัน้ต้นประมาณ 10.80 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 2.04 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึ้นมาจากปี 2558 ที่มีขาดทุนขัน้ต้นร้อยละ 0.48 ของรายได้รวมส าหรบั

ความสามารถในการท าก าไรนัน้ บรษิัทมอีตัราผลตอบแทนจากการใชส้นิทรพัยต์ดิลบรอ้ยละ 31.40 อตัราผลตอบแทนต่อ

สว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบรอ้ยละ 76.08 สาเหตุมาจากผลประกอบการบรษิทัทีย่งัคงมขีาดทุนสทุธ ิ 

ความเพียงพอของสภาพคลอ่งและความสามารถในการช าระหน้ี 

บรษิัทยงัคงมเีงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พยีงพอจากรายไดก้ารให้บรกิารระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึง่ไดร้บั

การต่ออายุสญัญาเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2559 สญัญามอีายุ 3 ปีนับจากวนัที่ในสญัญา และไดร้บัการสนับสนุนวงเงนิเครดติ

จากคู่คา้เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิการคา้ตามปกตขิองกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัใชก้ารบรหิารจดัการดา้นเครดติเทอมกบัคู่คา้

เป็นหลกัโดยเจรจาเครดติเทอมกบัผูจ้ าหน่ายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาการเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี้การคา้ของบรษิทั 

บรษิทัยงัเชื่อมัน่ว่าจะสามารถจดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินงานในอนาคตเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ 

ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมหีนงัสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิภายในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อผกูพนัตาม

สญัญาการคา้ของบรษิทั จ านวน 376.54 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา 16.83 ลา้นบาท รวมทัง้ภาระหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากคดคีวามซึ่งปจัจุบนัอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยงัไม่เสรจ็สิน้ และอยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตาม

มาตรา 90/12 ทีว่่าดว้ย “สภาวะพกัการช าระหนี้  ( Automatic Stay)”   

3) ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บรษิัทได้ถูกเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้

บรษิัทฟ้ืนฟูกิจการ และเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่รบัค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้วตามคดี

หมายเลขด าที ่ฟ. ๖/๒๕๕๙  แต่เจา้หนี้จ านวน 6 รายไดย้ื่นคดัคา้นและมคีวามประสงคท์ีจ่ะต่อสูค้ด ีทัง้นี้ในระหว่างปี 2559 

เจา้หนี้ทีย่ ื่นคดัคา้นรายที ่2  ซึง่เป็นเจา้หนี้สถาบนัการเงนิทีม่บีุรมิสทิธเิพยีงรายเดยีวของบรษิทัไดย้ื่นค ารอ้งเพื่อขอถอนคดั

คดัค้านต่อศาลล้มละลาย และศาลมีค าสัง่อนุญาตให้ถอนคัดค้านแล้ว ปจัจุบนัคดีอยู่ระหว่างการรอสบืพยานผู้ร้องและ

สืบพยานผู้คัดค้านส่วนที่เหลืออีก 5 ราย  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวกล่าว มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิทั 

บรษิทัยงัคงมเีงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พยีงพอจากรายไดก้ารให้บรกิารระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งได้รบั

การต่ออายุสญัญาเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2559 สญัญามอีายุ 3 ปีนับจากวนัที่ในสญัญา และไดร้บัการสนับสนุนวงเงนิเครดติ

จากคู่คา้เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกจิการค้าตามปกตขิองกลุ่มบรษิัท และสภาวะเศรษฐกจิทีก่ าลงัเริม่ฟ้ืนตวั อกีทัง้รฐับาลได้

ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิและเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐัอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน ซึง่สง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ และย่อมส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานในธุรกจิต่างๆของบรษิทัเตบิโตขึน้

เช่นกนั 

นอกจากนัน้บรษิัทมกีลยุทธร์ะยะยาวที่จะขยายธุรกจิของบรษิัทฯจากต้นน ้าไปสู่ปลายน ้า ซึ่งจะสรา้งโอกาสแล ะ

เพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัรวมถงึบรษิทัในเครอืทีม่กีารใหบ้รกิารทีค่รบวงจร แมใ้นช่วงทีอุ่ตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิ

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีอยู่ในช่วงชะลอตวั บรษิทัยงัใหบ้รกิารดา้นงานซ่อมบ ารุงและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  
ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2559 บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั (ส านกังาน) 

                                                                                                                                      (บาท) 
รายช่ือบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมค่าสอบบญัชี 

บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,400,000 

บรษิทั พเีออ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 450,000 

บรษิทั พพีเีอส เอนเนอย ีแอนดม์ารนี จ ากดั  170,000 

บรษิทั พเีออ ีเฟดเดลรลั อนิเตอร ์เนชัน่แนล จ ากดั 40,000 

บรษิทั โอเอซสี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 40,000 

บรษิทั พเีออ ีเอน็เนอรย์ี ่โซลชูัน่ 40,000 

บจก. แปซฟิิค รซีอรส์เซสฯ 20,000 

รวมค่าสอบบญัช ี 2,160,000 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีประจ าปี 2559   

- จ านวน 2,160,000 บาท -  

2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) 

- ไม่ม ี–  
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตรายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

 
เสนอ  ผูถื้อหุน้บริษทั พเีออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
 

ความเห็น  

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และเฉพาะของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ    

การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ

รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม

ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงิน  และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2 กลุ่มบริษทัประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง   

เป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของกลุ่มบริษทัมีผล

ขาดทุนเป็นจ านวน 259.02 ลา้นบาท และจ านวน 177.98 ลา้นบาท ตามล าดบั และกระแสเงินสดรวมจากการด าเนินงานติดลบ     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจ านวน 872.01 ลา้นบาท และจ านวน 805.23  ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการติดลบเป็นจ านวน 338.90  ลา้นบาท  และจ านวน 378.88  ลา้นบาท ตามล าดบั 
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เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดถู้กเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงยื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางเพ่ือขอให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจการ 

และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแลว้ตามคดีหมายเลขด าท่ี ฟ. ๖/๒๕๕๙  แต่

เจา้หน้ีจ านวน 6 รายไดย้ื่นคดัคา้นและมีความประสงคท่ี์จะต่อสู้คดีทั้งน้ีในระหว่างปี 2559 เจา้หน้ีท่ียื่นคดัคา้นรายท่ี 2  ซ่ึงเป็น

เจา้หน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของบริษทัไดย้ื่นค าร้องเพ่ือขอถอนคดัคดัคา้นต่อศาลลม้ละลาย และศาลมีค าสั่ง

อนุญาตให้ถอนคดัคา้นแลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการรอสืบพยานผูร้้องและสืบพยานผูค้ดัคา้นส่วนท่ีเหลืออีก 5 ราย  เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีกล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวถึงในหมายเหตุขอ้ท่ี 2  แสดงให้เห็นวา่ มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจ

เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้

ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
การรับรู้รายได้และต้นทุนตามสัญญาก่อสร้าง  
 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 6.19.1 และ 6.20.1 

 รายไดแ้ละก าไรขั้นตน้จะรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างในแต่ละสัญญา ซ่ึงค านวนตามวิธีอตัราร้อยละของ   
งานท่ีแลว้เสร็จท่ีประเมินโดยวิศวกรท่ีรับผิดชอบโครงการนั้น ส าหรับตน้ทุนทั้งหมดของโครงการจะประมาณข้ึนโดยวิศวกร
หรือผูรั้บผิดชอบดูแลโครงการนั้นเช่นกนั  ดงันั้นผูบ้ริหารของบริษทัจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินจ านวนรายไดเ้ม่ือเร่ิมแรก
ตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญา จ านวนเงินท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน     การเรียกร้อง     
ค่าชดเชย  ความครบถว้นและถูกตอ้งของประมาณการตน้ทุนก่อสร้างจนกระทัง่งานเสร็จ และความสามารถในการส่งมอบงาน
ให้แก่ลูกคา้ไดต้ามก าหนดเวลา ทั้งน้ีผลลพัธ์สุดทา้ยของสัญญาอาจจะให้ผลท่ีแตกต่างกนัออกไปไดห้ลายทิศทางซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ความแม่นย  าของสมมติฐานท่ีน ามาใช ้และการใชดุ้ลยพินิจในการประเมินสญัญาก่อสร้างจะเป็นลกัษณะเฉพาะสัญญา ทั้งน้ีการ
เปล่ียนแปลงดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับอตัราขั้นความส าเร็จและประมาณการตน้ทุนก่อสร้างทั้ งหมดจะส่งผลต่อการปรับปรุง
รายได้และก าไรขั้นตน้อย่างเป็นสาระส าคญั ซ่ึงให้ผลลพัธ์ทั้ งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นขา้พเจ้าจึงให้ความส าคญักับการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของอตัราขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและมูลค่าของประมาณการตน้ทุนก่อสร้างทั้ งหมดและ
ก าหนดใหเ้ร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

วธีิการตรวจสอบ 
- ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบความน่าเช่ือถือของประมาณการตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ โดยเร่ิมตั้งแต่การท าความเขา้ใจ

ระบบการควบคุมท่ีออกแบบมาเพ่ือใชใ้นการจดัท าประมาณการตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ เพ่ือน ามาประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมโดยรวมของบริษทั การทดสอบประมาณการตน้ทุนในส่วนท่ีเป็นงานหลกัโดยการเปรียบเทียบขอ้มูลใน
สญัญาของลูกคา้กบัขอ้มูลตามบญัชีแสดงปริมาณวสัดุและแรงงานท่ีใชใ้นการก่อสร้าง (BOQ) ท่ีวศิวกรผูค้วบคุมงานจดัท า
ข้ึน การทดสอบความถูกตอ้งของราคาค่าก่อสร้างใน BOQ กบัเอกสารทางบญัชี  การทดสอบเอกสารประกอบการบนัทึก
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รายการตน้ทุนก่อสร้างในบญัชีแยกประเภท และน ามาเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุนเป็นรายการเพ่ือทดสอบความ
แม่นย  าของประมาณการตน้ทุนท่ีก าหนดไว ้ การสอบถามฝ่ายบริหารถึงวิธีการควบคุมท่ีน ามาใชใ้นกรณีท่ีมีการปรับปรุง
ประมาณการตน้ทุนท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายในอนาคตเพ่ือให้งานก่อสร้างแลว้เสร็จ ทั้งน้ีขา้พเจา้พบวา่ประมาณการตน้ทุนการ
ก่อสร้างทั้งหมดของบริษทันั้นมีความเหมาะสมแลว้ 

- ขา้พเจา้ได้ท าการทดสอบความน่าเช่ือถือของอตัราขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง โดยการสอบถามขั้นตอนการจดัท า
รายงานขั้นความส าเร็จกบัวิศวกรผูค้วบคุมงาน ทดสอบความน่าเช่ือถือของเอกสารการรับมอบงานจากผูว้า่จา้ง รวมถึงการ
ทดสอบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ินงวดเพ่ือใชพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของอตัราขั้นความส าเร็จของงาน
ท่ีคงเหลือ ทั้งน้ีขา้พเจา้พบวา่อตัราขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างท่ีบริษทัน ามาใชน้ั้นมีความเหมาะสมแลว้ 

 
มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืของสินทรัพย์ 
อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี  13 และ 18 
 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ านวน 13.80 ลา้นบาท และตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการบริษทัมีการรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจ านวน 52.28 ลา้นบาท  ขา้พเจ้าจึง
ก าหนดให้การทดสอบมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยเ์ป็นเร่ืองท่ีส าคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า เน่ืองจาก
กระบวนการประเมินผลมีความซับซ้อนและฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการเลือกสมมติฐานท่ีจะน ามาใชใ้นการ
ก าหนดกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต อตัราคิดลดท่ีใช ้นอกจากน้ีสินทรัพยบ์างส่วนจะอา้งอิงมูลค่ายติุธรรมจากรายงาน
การประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินอิสระ ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัการทดสอบความสมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ีฝ่าย
บริหารและผูป้ระเมินน ามาใช ้
 
วธีิการตรวจสอบ 
- ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและวิธีการท่ีผูบ้ริหารน ามาใชใ้นการค านวณกระแสเงินสดรับและจ่าย

ในอนาคตของบริษทัยอ่ย โดยการทดสอบหลกัฐานท่ีจะใชส้นบัสนุนการพยากรณ์รายไดจ้ากการให้บริการผลิตน ้ าประปา
ดว้ยการเทียบเคียงกบัขอ้มูลการผลิตยอ้นหลงั รวมถึงการพยากรณ์ผลผลิตในอนาคตท่ีฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว ้ การทดสอบ
ความเหมาะสมของอตัราการเติบโตของอตัราค่าบริการกบัขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ การทดสอบความเหมาะสมของอตัราค่าใชจ่้าย
ในการบริหารท่ีฝ่ายบริหารจดัท าข้ึน และการประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารน ามาใช ้

- ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของวธีิการท่ีผูป้ระเมินเลือกใชใ้นการก าหนดมูลยติุธรรมของสินทรัพย ์การประเมินความ
เหมาะสมของหลกัฐานท่ีผูป้ระเมินน ามาใชใ้นการก าหนดมูลค่าทดแทนของสินทรัพย ์รวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดป้ระเมินความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมิน  

 จากการทดสอบดงักล่าว ขา้พเจา้พบวา่สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารน ามาใชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 
และสมมติฐานท่ีผูป้ระเมินใชใ้นการก าหนดมูลค่ายติุธรรม นั้นมีความสมเหตุสมผลแลว้ 
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ข้อมูลอืน่ 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง          

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น  ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ต่อข้อมูลอืน่ 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี  หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง
ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง  

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง  
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ             
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 
- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  ไม่วา่จะเกิด    

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง    
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี  
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ   
ละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและ             
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น เหตุให้ก ลุ่มบริษัทต้องหยุด                     
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

- ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง  การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว้
ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการ   

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 

    บรษิทั เอส พ ี ออดทิ จ ากดั 
 
 
 
        (นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ)  

             ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8622 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที ่17 มนีาคม 2560 
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งบการเงินงบการเงิน  

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 39,522,254         84,656,008         265,829,007      11,279,402          60,982,836         240,719,002      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7.1, 8 118,428,638       145,495,277      256,168,799      73,963,616          79,429,061         221,476,384      

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 50,557,477         51,279,990         97,485,557         48,250,070          40,126,311         77,630,935         

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 9 8,393,678            85,691,389         80,150,554         7,860,994            84,175,005         79,128,415         

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 20 904,507               788,770              -                       -                        -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน 10 -                        -                       -                       -                        -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1 -                        -                       -                       -                        -                       -                       

สินคา้คงเหลือ 11 10,618,013         12,461,052         20,924,908         8,549,079            9,748,984           17,767,330         

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 9,859,913            12,570,908         11,231,949         6,240,622            5,657,352           6,195,854           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,284,480       392,943,394      731,790,774      156,143,783       280,119,549       642,917,920      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 12 15,593,953         7,380,663           5,768,338           13,658,749          4,952,356           4,936,138           

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                       -                       79,328,543          131,611,931       35,000,000         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1 -                        -                       -                       -                        -                       -                       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15 38,586,947         38,586,947         38,586,947         35,562,946          35,562,946         35,562,946         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 383,180,172       459,564,246      343,532,692      226,795,274       276,738,674       279,228,783      

สิทธิการใช้น ้า 4,223,800            7,323,040           -                       -                        -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 6,178,042            7,145,704           8,342,662           4,363,995            5,445,107           7,248,124           

คา่ความนิยม 18 -                        13,799,857         -                       -                        -                       -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 12,694,868         16,135,030         2,249,193           -                        -                       -                       

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 20 32,693,242         33,597,750         -                       -                        -                       -                       

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 87,601,102         74,211,403         55,612,619         79,184,559          71,113,474         50,406,410         

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 2,048,225            4,838,884           2,502,334           1,113,690            1,812,199           2,132,199           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 582,800,351       662,583,524      456,594,785      440,007,756       527,236,687       414,514,600      

รวมสินทรัพย์ 821,084,831       1,055,526,918   1,188,385,559   596,151,539       807,356,236       1,057,432,520   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

หน้ีสินผิดนัดช าระ 22 472,426,911       22,786,026         -                       429,410,958       -                       -                       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 23 -                        42,259,470         8,843,418           -                        42,259,470         8,843,418           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24 314,912,126       330,857,763      373,172,876      276,031,781       294,080,042       345,592,675      

เงินรับล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้าง 79,086,410         93,094,825         103,972,589      79,086,410          92,781,542         102,579,691      

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 25 27,503,614         42,158,438         39,286,344         27,503,614          41,969,369         39,089,397         

ตน้ทนุท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,820,849            5,194,978           29,514,780         9,087,336            1,725,680           29,514,780         

ประมาณการผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง 5,691,210            -                       -                       5,691,210            -                       -                       

ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 27 7,583,599            41,814,846         33,408,444         -                        34,744,016         32,236,792         

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 28 3,680,619            5,602,340           4,253,324           509,693               476,418               443,708              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการอ่ืน 26 76,784,303         72,284,303         60,367,197         27,588,886          27,588,886         27,588,886         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1 4,115,000            2,654,429           2,654,429           2,625,000            2,654,429           2,654,429           

ประมาณการคา่เบ้ียปรับงานล่าช้า 81,200,250         82,169,892         84,522,058         81,200,251          82,169,892         84,522,059         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        -                       2,265,098           -                        -                       -                       

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 27,489,442         19,897,122         27,566,395         22,640,346          13,556,591         21,595,243         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,110,294,333    760,774,432      769,826,952      961,375,485       634,006,335       694,661,078      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27 18,511,846         343,933,157      334,351,476      -                        300,707,498       332,906,162      

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 28 2,877,138            7,075,418           6,570,740           563,932               1,073,625           -                       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 7,846,531            8,341,912           -                       -                        -                       -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 29 20,458,471         15,355,600         12,851,998         13,096,756          9,818,693           7,579,780           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 49,693,986         374,706,087      353,774,214      13,660,688          311,599,816       340,485,942      

รวมหนีสิ้น 1,159,988,319    1,135,480,519   1,123,601,166   975,036,173       945,606,151       1,035,147,020   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 30, 31

หุ้นสามญั 8,051,717,332 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 8,051,717,332    8,051,717,332   -                       8,051,717,332    8,051,717,332   -                       

หุ้นสามญั 4,093,617,523 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                        -                       4,093,617,523   -                        -                       4,093,617,523   

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,770,889,766 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 2,770,889,766    -                       -                       2,770,889,766    -                       -                       

หุ้นสามญั 2,770,740,964 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                        2,770,740,964   -                       -                        2,770,740,964   -                       

หุ้นสามญั 2,730,166,349 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                        -                       2,730,166,349   -                        -                       2,730,166,349   

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 128,893,569       128,893,569      128,893,569      128,893,569       128,893,569       128,893,569      

ส่วนต ่ากวา่มลูคา่หุ้น (940,360,932)     (940,286,531)     (917,159,000)     (940,360,932)      (940,286,531)     (917,159,000)     

ขาดทนุสะสม (2,392,322,651)  (2,151,896,954) (1,969,727,055) (2,338,307,037)  (2,097,597,917)  (1,919,615,418) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 67,244,887         67,244,886         70,308,096         -                        -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (365,655,361)     (125,304,066)     42,481,959         (378,884,634)      (138,249,915)     22,285,500         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 14 26,751,873         45,350,465         22,302,434         -                        -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (338,903,488)     (79,953,601)       64,784,393         (378,884,634)      (138,249,915)     22,285,500         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 821,084,831       1,055,526,918   1,188,385,559   596,151,539       807,356,236       1,057,432,520   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการให้บริการ 383,335,805          511,843,688          236,780,243          324,505,363          

รายไดจ้ากการให้บริการตามสญัญาระยะยาว 134,211,141          215,304,974          104,827,457          203,576,026          

รายไดจ้ากการให้บริการผลิตน ้าประปา 10,747,434            8,024,373               -                           -                           

รวมรายไดจ้ากการขายและให้บริการ 528,294,380          735,173,035          341,607,700          528,081,389          

ตน้ทนุจากการให้บริการ (331,673,075)        (458,959,387)        (197,736,085)        (320,841,026)        

ตน้ทนุจากการให้บริการตามสญัญาระยะยาว (145,146,903)        (261,557,654)        (123,379,468)        (250,357,019)        

ตน้ทนุขายจากการให้บริการผลิตน ้าประปา (34,985,679)           (18,151,758)           -                           -                           

ผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง (5,691,210)             -                           (5,691,210)             -                           

รวมตน้ทนุขายและการให้บริการ (517,496,867)        (738,668,799)        (326,806,763)        (571,198,045)        

ก ำไร(ขำดทนุ)ขั้นตน้ 10,797,513            (3,495,764)             14,800,937            (43,116,656)           

รายไดอ่ื้น 7,116,463               10,895,201            7,286,992               8,536,882               

กลบัรายการหน้ีสิน 15,033,639            -                           15,033,639            1,200,297               

รายไดเ้งินปันผล -                           -                           -                           26,908,512            

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย (4,005,357)             (4,382,084)             (3,575,907)             (3,613,612)             

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร (115,638,373)        (122,790,854)        (71,536,047)           (81,952,074)           

หน้ีสงสยัจะสูญ (76,306,974)           (2,296,345)             (72,822,384)           (15,703,991)           

ขาดทนุจากการลดมลูคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                           (52,283,388)           (32,053,852)           

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม (13,799,857)           (21,003,994)           -                           -                           

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ (27,441,287)           -                           (27,441,287)           -                           

ตน้ทนุทางการเงิน (56,692,556)           (44,797,491)           (49,729,405)           (38,188,005)           

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                           (8,092)                     -                           -                           

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (260,936,789)        (187,879,423)        (240,266,850)        (177,982,499)        

(คา่ใช้จ่าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 3,071,702               (3,404,122)             -                           -                           

ขาดทุนส าหรับปี (257,865,087)        (191,283,545)        (240,266,850)        (177,982,499)        

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

ขาดทุนส าหรับปี (257,865,087)        (191,283,545)        (240,266,850)        (177,982,499)        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน -                           (3,063,210)             -                           -                           

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี -                           (3,063,210)             -                           -                           

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (1,338,510)             1,394,299            (442,270)                -                           

ผลกระทบของภำษีเงินได้ 179,248                  (278,860)                -                           -                           

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี (1,159,262)             1,115,439               (442,270)                -                           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,159,262)             (1,947,771)             (442,270)                -                           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (259,024,349)        (193,231,316)        (240,709,120)        (177,982,499)        

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (239,466,392)        (182,974,311)        (240,266,850)        (177,982,499)        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (18,398,695)           (8,309,234)             -                           -                           
(257,865,087)        (191,283,545)        (240,266,850)        (177,982,499)        

-                           -                           -                           -                           

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (240,425,756)        (185,233,109)        (240,709,120)        (177,982,499)        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (18,598,593)           (7,998,207)             -                           -                           
(259,024,349)        (193,231,316)        (240,709,120)        (177,982,499)        

-                           -                           -                           -                           

ขำดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 32

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.086)                     (0.144)                     (0.087)                     (0.140)                     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 
 
 
 
 



Annual Report 2016 

หน้า 87 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

(หน่วย : บาท)

ส่วนเกนิ(ต ่า) จาก ก าไร(ขาดทุน) รวม รวม ส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลง เบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบอืน่ ส่วนของ ทีไ่ม่มี รวม

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ส่วนต ่ากว่า ขาดทุน ส่วนได้เสีย ผลต่างจากการ ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น อ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม ในบริษทัย่อย แปลงค่างบการเงิน ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 ก่อนปรับปรุง 2,730,166,349      128,893,569     (917,159,000)      (1,976,448,738)      (3,499,575)           70,308,096          66,808,521         32,260,701        32,523,692        64,784,393          

รำยกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงบญัชี 4 -                          -                      -                        6,721,683                3,499,575             -                        3,499,575            10,221,258        (10,221,258)      -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 หลังปรับปรุง 2,730,166,349      128,893,569     (917,159,000)      (1,969,727,055)      -                         70,308,096          70,308,096         42,481,959        22,302,434        64,784,393          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                          -                      -                        -                            -                         -                        -                        -                      22,510,773        22,510,773          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมลดลง -                          -                      -                        -                            -                         -                        -                        -                      (10,404,192)      (10,404,192)        

กำรเพ่ิมหุ้นสำมญั 30 40,574,615            -                      (23,127,531)        -                            -                         -                        -                        17,447,084        17,447,084          

กำรเพ่ิมหุ้นสำมญัในบริษทัยอ่ย -                          -                      -                        -                            -                         -                        -                        -                      18,939,657        18,939,657          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 40,574,615            -                      (23,127,531)        -                            -                         -                        -                        17,447,084        31,046,238        48,493,322          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ขำดทนุส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                          -                      -                        (182,974,311)          -                         -                        -                        (182,974,311)    (8,309,234)        (191,283,545)      

ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                          -                      -                        804,412                   -                         (3,063,210)          (3,063,210)          (2,258,798)         311,027             (1,947,771)          

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                      -                        (182,169,899)          -                         (3,063,210)          (3,063,210)          (185,233,109)    (7,998,207)        (193,231,316)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2,770,740,964      128,893,569     (940,286,531)      (2,151,896,954)      -                         67,244,886          67,244,886         (125,304,066)    45,350,465        (79,953,601)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 ก่อนปรับปรุง 2,770,740,964      128,893,569     (940,286,531)      (2,157,939,534)      (3,499,575)           67,244,887          63,745,312         (134,846,220)    66,580,047        (68,266,173)        

รำยกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงบญัชี 4 -                          -                      -                        6,042,640                3,499,575             -                        3,499,575            9,542,215          (21,229,582)      (11,687,367)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 หลังปรับปรุง 2,770,740,964      128,893,569     (940,286,531)      (2,151,896,894)      -                         67,244,887          67,244,887         (125,304,005)    45,350,465        (79,953,540)        

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุหุ้นสำมญัจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 30,31 148,802                 -                      (74,401)                -                            -                         -                        -                        74,401                -                      74,401                  

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 148,802                 -                      (74,401)                -                            -                         -                        -                        74,401                -                      74,401                  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ขำดทนุส ำหรับปี -                          -                      -                        (239,466,392)          -                         -                        -                        (239,466,392)    (18,398,695)      (257,865,087)      

ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                          -                      -                        (959,365)                  -                         -                        -                        (959,365)            (199,897)            (1,159,262)          

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                      -                        (240,425,757)          -                         -                        -                        (240,425,757)    (18,598,592)      (259,024,349)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 2,770,889,766      128,893,569     (940,360,932)      (2,392,322,651)      -                         67,244,887          67,244,887         (365,655,361)    26,751,873        (338,903,488)      

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ส่วนต ่า ขาดทุน

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 2,730,166,349           128,893,569              (917,159,000)             (1,919,615,418)         22,285,500                 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

กำรเพ่ิมหุ้นสำมญั 30 40,574,615                 -                               (23,127,531)               -                               17,447,084                 

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 40,574,615                 -                               (23,127,531)               -                               17,447,084                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ขำดทนุส ำหรับปี -                               -                               -                               (177,982,499)             (177,982,499)             

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (177,982,499)             (177,982,499)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2,770,740,964           128,893,569              (940,286,531)             (2,097,597,917)         (138,249,915)             

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุหุ้นสำมญัจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 30,31 148,802                      -                               (74,401)                       -                               74,401                         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 148,802                      -                               (74,401)                       -                               74,401                         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ขำดทนุส ำหรับปี -                               -                               -                               (240,266,850)             (240,266,850)             

ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                               -                               -                               (442,270)                     (442,270)                     

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (240,709,120)             (240,709,120)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 2,770,889,766           128,893,569              (940,360,932)             (2,338,307,037)         (378,884,634)             

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้       (260,936,789)       (187,879,423)       (240,266,850)       (177,982,499)       
ปรับรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

     จากกิจกรรมด าเนินงาน 
คา่เส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 52,314,259           43,702,842           27,953,804           23,502,005           
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,104,062             1,998,903             1,841,112             1,803,017             
หน้ีสูญ 73,672                   -                         -                         -                         
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 76,306,974           2,296,345             72,822,384           15,703,991           
ขาดทนุจากมลูคา่สินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) 1,294,108             (566,070)               1,161,584             -                         
ส ารองขาดทนุส าหรับโครงการก่อสร้าง 5,691,210             -                         5,691,210             -                         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,195,730             -                         -                         -                         
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 2,017,970             -                         2,017,970             -                         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 25,423,317           -                         25,423,317           -                         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                         52,283,388           32,053,852           
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 13,799,857           21,003,994           -                         -                         
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (886,416)               (790,730)               13,092                   (849,729)               
ตดัจ าหน่ายสิทธิการใช้น ้า 3,099,240             6,074,064             -                         -                         
ตน้ทนุขาย 10,197,597           -                         -                         
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,419)                   27,616                   (3,419)                   32,209                   
(ก าไร)จากการตดัจ าหน่ายเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,288,161)           (2,135,277)           (4,288,161)           (2,135,277)           
(ก าไร)จากการโอนกลบัเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (29,429)                 -                         (29,429)                 -                         
(ก าไร)จากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (49,989)                 -                         (49,989)                 -                         
(ก าไร)จากการกลบัรายการประมาณการคา่ปรับงานล่าช้า (969,642)               2,860,196             (969,642)               2,860,196             
(ก าไร)จากการกลบัรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (9,696,418)           -                         (9,696,418)           -                         
รายไดเ้งินปันผล -                         -                         -                         (26,908,512)         
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 4,267,879             4,170,533             2,835,793             2,569,912             
ดอกเบ้ียรับ (2,664,947)           (2,398,000)           (1,512,793)           (884,231)               
ดอกเบ้ียจ่าย 56,692,556           44,797,491           49,729,405           38,188,005           

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (20,046,779)         (66,837,516)         (15,043,642)         (92,047,061)         

สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,280,460           129,866,293        (8,407,799)           159,236,114        
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 722,513                39,638,055           (8,123,759)           30,937,112           
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 20,554,558           (9,090,029)           19,570,858           (8,595,782)           
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 788,770                559,482                -                         -                         
สินคา้คงเหลือ 548,931                9,029,926             38,321                   8,018,346             
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,711,057             (11,071,171)         (583,270)               (9,193,710)           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 54,900                   517,085                -                         320,000                

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (11,964,661)         (64,671,799)         (16,104,272)         (54,501,637)         
เงินรับล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้าง (4,311,997)           (8,569,322)           (3,998,714)           (7,489,708)           
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (14,654,824)         4,063,751             (14,465,755)         4,071,629             
ตน้ทนุท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 4,625,871             (24,319,801)         7,361,656             (27,789,099)         
ประมาณการคา่เบ้ียปรับงานล่าช้า (2,352,166)           (2,352,167)           
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 7,643,543             (7,669,273)           9,134,978             (8,038,651)           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (503,518)               (331,000)               -                         (331,000)               
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                         (560,748)               -                         -                         
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (3,551,176)           (11,798,233)         (30,621,398)         (7,755,614)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
    เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 2,549,392             2,619,959             113,731                559,171                
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (15,407,669)         (24,113,593)         (10,089,055)         (20,707,064)         
    เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย -                         -                         -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (16,409,453)         (33,291,867)         (40,596,722)         (27,903,507)         
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั (8,213,290)           (1,612,325)           (8,706,393)           (16,218)                 
เงินสดจ่ายในเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         (108,416)               (90,262)                 
เงินสดจ่ายในเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         (16,000,000)         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         (81,801,496)         -                         (128,665,783)       
เงินสดรับจากรายไดเ้งินปันผล -                         -                         -                         26,908,512           
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (15,406,396)         (42,010,645)         (3,446,813)           (19,073,491)         
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,126,084             924,727                -                         918,688                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,136,400)           (748,400)               (760,000)               -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (22,630,002)         (125,248,139)       (13,021,622)         (136,018,554)       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชี 27,631,092           11,881,553           27,631,092           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                         17,676,585           -                         17,676,585           
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11,881,552           (11,891,626)         -                         (11,891,626)         
เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,990,000             -                         -                         -                         
เงินสดจ่ายในเจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ (807,722)               -                         (457,511)               
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9,452,040)           (34,555,823)         (2,244,772)           (29,691,440)         
เงินสดจ่ายในหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (6,120,001)           (4,832,361)           (476,418)               (754,255)               
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (8,468,211)           (41,844,028)         (5,319,854)           (35,782,309)         
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                         (10,404,192)         -                         -                         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                         17,447,084           -                         17,447,084           
ทนุเรือนหุ้นเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 74,401                   -                         74,401                   -                         
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                         18,939,657           -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (6,094,299)           (22,641,334)         3,914,910             (15,822,380)         
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน

ในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -                         8,341                     -                         8,275                     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (45,133,754)         (181,172,999)       (49,703,434)         (179,736,166)       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 84,656,008           265,829,007        60,982,836           240,719,002        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายปี 39,522,254           84,656,008           11,279,402           60,982,836           

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
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บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  

 
  

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์และจดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2538 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107538000291 ส านักงานใหญ่ ตั้ งอยู่เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนน      
ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการตามสัญญาการก่อสร้าง วิศวกรรมและการบริการทาง
อุตสาหกรรม 

2. การด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

กลุ่มบริษทัประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ของกลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนเป็นจ านวน 259.02 ลา้นบาท และ
จ านวน 193.23 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทั จ านวน 240.71 ลา้นบาท และจ านวน 177.98 ลา้นบาท 
ตามล าดับ) และกระแสเงินสดรวมจากการด าเนินงานติดลบ  ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่ม            
บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนตามงบการเงินจ านวน 872.01 ลา้นบาท และจ านวน 
367.83 ล้านบาท ตามล าดับ ( เฉพาะของบริษัทจ านวน 805.23 ล้านบาท และจ านวน 353.89 ล้านบาท
ตามล าดบั) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมติดลบเป็นจ านวน 338.90  
ลา้นบาทและจ านวน 79.95 ลา้นบาท ตามล าดับ (เฉพาะของบริษทั จ านวน 378.88 ลา้นบาท และจ านวน  
138.25 ลา้นบาท ตามล าดบั) ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย SP 
(Trading Suspension) เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกตลาดหลกัทรัพย์
ฯ เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดถู้กเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงยื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลาง      
เพื่อขอให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจการ และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟ ู   
กิจการแลว้ตามคดีหมายเลขด าท่ี ฟ. ๖/๒๕๕๙  และมีเจา้หน้ีจ านวน 6 รายไดย้ืน่คดัคา้นและมีความประสงคท่ี์      
จะต่อสูค้ดี ทั้งน้ีในระหวา่งปี 2559 เจา้หน้ีท่ียืน่คดัคา้นรายท่ี 2  ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีบุริมสิทธิเพียง       
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รายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพ่ือขอถอนคัดคดัค้านต่อศาลล้มละลาย และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอน
คดัคา้นแลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการรอสืบพยานผูร้้องและสืบพยานผูค้ดัคา้นส่วนท่ีเหลืออีก 5 ราย  

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 24 และขอ้ท่ี 25 บริษทัถูกเจา้หน้ีฟ้องร้องด าเนินคดี    
ทางแพ่งเพ่ือเรียกร้องให้บริษทัช าระหน้ีค่าสินคา้และบริการพร้อมค่าเสียหายให้แก่เจา้หน้ี (ดูหมายเหตุขอ้ท่ี 40)  
นอกจากน้ีบริษทัไดห้ยุดจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียให้กบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 22 ทั้ งน้ีการหยุดการจ่ายช าระเจา้หน้ีดงักล่าวอยู่ภายใตก้ฏหมายคุม้ครองกิจการตาม      
มาตรา 90/12 ท่ีว่าด้วย “หลกัสภาวะพกัการช าระหน้ี  (Moratorium หรือ Automatic Stay)”  ซ่ึงฝ่ายบริหารของ    
บริษทัคาดการณ์วา่บริษทัจะไดรั้บการคุม้ครองจากกฏหมายดงักล่าวไปจนกวา่จะสามารถเขา้แผนส าเร็จ ซ่ึงจะ   
ส่งผลใหบ้ริษทัมีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินงานในอีกหน่ึงปีขา้งหนา้ 

 

ดงันั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558    
ของกลุ่มบริษัทจึงจัดท าข้ึนตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง บนข้อสมมติฐานท่ีว่าบริษัทจะมีเงินทุน
หมุนเวยีนท่ีเพียงพอจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการระยะยาวจากลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงไดรั้บการต่อสญัญาเม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2559 สัญญามีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีในสัญญา และไดรั้บการสนบัสนุนวงเงินเครดิตจากคู่คา้เพ่ือใช้
ในการด าเนินธุรกิจการคา้ตามปกติของกลุ่มบริษัท ความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานน้ีจะข้ึนอยู่กับการ
ประสบความส าเร็จของแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งน้ีหากศาลมีค าสั่งให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจการ สามารถตั้งผูท้  าแผน 
และศาลเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการ ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 1 ปี นบัจากวนัท่ีในงบการเงินฉบบัน้ี ก็
จะท าใหก้ลุ่มบริษทัไดรั้บความเช่ือมัน่จากคู่คา้ในการให้เครดิต ตลอดจนสถาบนัการเงินก็จะพิจารณาใหก้าร
สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษทั และฝ่ายบริหารเช่ือว่าการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีสอดคลอ้งกบัการจ่าย
ช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ีจะช่วยสร้างสภาพคล่องให้แก่บริษทั ซ่ึงจะท าให้บริษัทสามารถท่ีจะสร้างก าไรและ
สามารถจ่ายช าระหน้ีไดต้ามแผนฯ  

3. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
 

3.1 งบการเงินน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทย และจดัท าเป็นภาษาไทย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

3.2 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้ง
ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติใหป้ระกาศใชแ้ลว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annual Report 2016 

หน้า 92 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลง
วนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีในการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษทั และมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงในหลกัพนับาทเวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน จดัท าข้ึนโดยถือ
หลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 

 

3.3 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศก าหนดใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ีกบังบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559  เป็นตน้ไป 
 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สญัญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
  



Annual Report 2016 

หน้า 93 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง  เกษตรกรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ข้อจ ากัดสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 เร่ือง  เงินท่ีน าส่งรัฐ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมการด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวด
ปัจจุบนัและฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดปัจจุบนั  

 

นอกจากน้ี  สภาวิชาชีพบัญชียงัได้ประกาศก าหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกบังบ
การเงินในงวดอนาคต  ดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินรวม 1 มกราคม 2560 
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  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การร่วมการงาน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  รายได ้ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ก าไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เกษตรกรรม 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

1 มกราคม 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2560 
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  วนัถือปฏิบติั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เงินท่ีน าส่งรัฐ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมการด าเนินงาน 
1 มกราคม 2560 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุ้น 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 1 มกราคม 2560 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2560 
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง  แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจประกนัภยัในการก าหนดให้เคร่ืองมือ

ทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

1 มกราคม 2560 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินงวด
อนาคตก่อนวนัถือปฏิบตัิ และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมน ามาถือปฏิบติั 

 
3.4 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใชป้ระมาณการ

และขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจยั
ต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน 
หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคต 
หากการปรับ ประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคตโดยรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการซ่ึงมี
ความไม่แน่นอนและตอ้งใชข้อ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี และมีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 
 
รายไดแ้ละตน้ทุนจากงานก่อสร้าง 
 

รายไดค้่าก่อสร้างและตน้ทุนค่าก่อสร้างรับรู้ดว้ยวิธีอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานโดยวดั
จากการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณา
จากการส ารวจทางกายภาพโดยวศิวกรผูบ้ริหารโครงการ 
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ประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้าง
และน ามาค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใช้ในโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ี
ตอ้งใชใ้นการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคา
วสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสม ่าเสมอ 
และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั  
 
 
ส ารองเผื่อผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 
 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างแต่
ละโครงการจากประมาณการตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการก่อสร้าง ตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั 

 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 
 

ต้นทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บ  ณ วนัส้ินปีเป็นจ านวนท่ีผู ้บริหารประมาณการจาก
ประสบการณ์โดยค านึงถึงความกา้วหนา้ของงานและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการท่ีเป็นปัจจุบนั 

 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี รายไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บช าระลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน และสินทรัพยอ่ื์น 
 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีรายไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บช าระลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 
และสินทรัพยอ่ื์น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก
ลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
             บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เม่ือพบว่าบริษทัเหล่านั้นด าเนิน
ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซ่ึงอาจตอ้งใช้ระยะเวลานานท่ี
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจะปรับเพ่ิมข้ึน ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวตาม
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวน
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงักล่าวอาจมีข้ึนได้
ในอนาคต 
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ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านและมูลค่าซากส าหรับอาคารและอุปกรณ์ โดยฝ่าย
บริหารจะท าการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ       
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใชง้านเน่ืองจากการ    
ขายหรือเลิกใช ้

 
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคาร อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา       

และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้ น  ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ี เก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได ้                 
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะ       
พิจารณาการลดมูลค่าหากมีขอ้บ่งช้ี ในการบันทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกและการพิจารณาการลดมูลค่า      
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย ์       
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต 

 
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 
 

ในการประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงประสบการณ์ในการจ่ายค่าเบ้ียปรับงาน
ล่าชา้ตามเง่ือนไขตามสญัญาท่ีท าไวก้บัลูกคา้ในแต่ละราย 

 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
 

มูลค่าปัจจุบันของการประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุค  านวณโดยข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ อัตราคิดลดรวมอยู่ในข้อสมมติฐาน ซ่ึงใช้ในการก าหนดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ
ค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอาย ุการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานต่าง ๆ จะมีผลต่อยอดประมาณการหน้ีสิน
ค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอาย ุกลุ่มบริษทัไดก้ าหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมทุกปี โดยใชใ้นการค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดอนาคตส าหรับการช าระหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน ในการก าหนด
อตัราคิดลดท่ีเหมาะสมดงักล่าว กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนด
ใกลเ้คียงกบัก าหนดช าระของหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 
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สญัญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 

ในแต่ละปี บริษทัจะทดสอบค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษทัย่อย เพ่ือพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่า
หรือไม่ จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด จะพิจารณาจากการค านวณ
มูลค่าการใช ้ซ่ึงเกิดจากการประมาณการของฝ่ายบริหาร 

 
คดีฟ้องร้อง 
 

กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียก   
ค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถูก
ฟ้องร้องแลว้และตั้งค่าเผื่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในบัญชีในจ านวนท่ีสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีใน
รายงาน อยา่งไรก็ตาม  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

 
มูลค่ายติุธรรม 
 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มี   
การซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดท่ีมีสภาพคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ     
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองใน    
การประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด    
โดยค านึงถึงความเส่ียงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้น    
การค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผย   
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 
การประมาณการในเร่ืองอ่ืนๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบ

การเงินน้ี 
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4 รายการปรับปรุงขอ้ผดิพลาดทางบญัชี 
 
4.1 การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือธุรกิจ 

 
        บริษทัรับรู้ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัย่อยในระหว่างปี 2558 ต ่าไปเป็นจ านวน 13.80 
ลา้นบาท ซ่ึงขอ้ผิดพลาดดงักล่าวเกิดจาก ณ วนัซ้ือธุรกิจ บริษทัรับรู้มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีภายใต้
สัญญาเช่าการเงินสูงไปเป็นจ านวน 28.85 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีสูงไปจ านวน      
6.00 ลา้นบาทหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสูงไปเป็นจ านวน 14.49 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมสูงไปเป็นจ านวน 6.56 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัไม่ได้บนัทึกรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษี  
เงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากการกลับรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 จ านวน 0.82       
ล้านบาททั้ งน้ีข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทรับรู้ลูกหน้ีภายใต ้     
สัญญาเช่าการเงินสูงไปเป็นจ านวนเงิน 28.73 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีสูงไปเป็น
จ านวนเงิน 6.50 บาท หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสูงไปเป็นจ านวน 15.81 ล้านบาท ดังนั้ นฝ่าย        
บริหารจึงปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดท่ีมีการซ้ือธุรกิจเสมือนไดรั้บรู้รายการดงักล่าวถูกตอ้งมา
ตั้งแต่ตน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
4.2 ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการใชน้ ้ า 

 
บริษทัรับรู้ค่าสิทธิการใชน้ ้ าในบ่อซ่ึงไดม้าพร้อมกบัการซ้ือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในระหวา่งปี 

2558 เป็นจ านวน 13.40 ลา้นบาท มูลค่าของสิทธิดงักล่าวค านวณมาจากปริมาณน ้ าดิบซ่ึงมีอยู่ในบ่อ    
ณ วนัซ้ือคูณด้วยราคาขายน ้ าดิบให้แก่ลูกคา้ในปัจจุบันของบริษทัย่อย และรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยไม่มีการตัดจ าหน่ายแต่อย่างใด ต่อมาฝ่ายบริหารได้พิจารณา
เน้ือหาของสินทรัพยด์งักล่าวแลว้ พบวา่รายการดงักล่าวควรรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและใชว้ิธี
จ านวนผลผลิตในการตดัจ าหน่ายค่าสิทธิการใชน้ ้ า เพ่ือให้สะทอ้นถึงรูปแบบท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยด์ังกล่าว โดยปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนได้มีการตดั
จ าหน่ายสิทธิการใชน้ ้ าดิบตั้งแต่งวดแรกท่ีรับรู้รายการเขา้มา ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บรู้รายการตดัจ าหน่ายสิทธิ
การใชน้ ้ าตามปริมาณท่ีขายไดใ้นระหวา่งปี 2558 เป็นจ านวน 6.07 ลา้นบาท 

 
4.3 ส่วนไดเ้สียของผูไ้ม่มีอ านาจควบคุม 

 
          ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียของผูไ้ม่มี
อ านาจควบคุมสูงไปเป็นจ านวน 21.23 ล้านบาท และจ านวน 10.22 ล้านบาท ตามล าดับ (รวม
ผลกระทบท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ท่ี 4.1 แลว้)  ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่แสดงมูลค่าต ่าไปดว้ยจ านวนเดียวกนั ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาปรับปรุงรายการยอ้นหลงังบ
การเงินรวมตั้งแต่งวดแรกท่ีน าเสนอในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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4.4 ผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม 
 

ผลกระทบต่องบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และวนัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยรวมดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
  ก่อนการ 

ปรับปรุงใหม่ 
ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงัการ 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558     
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   63,112 (28,725) 34,387 
สิทธิการใชน้ ้ า  - 7,323 7,323 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  472,961 (13,397) 459,564 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  22,637 (6,502) 16,135 
ค่าความนิยม  - 13,800 13,800 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  24,156 (15,814) 8,342 
ขาดทุนสะสม  2,157,940 (6,043) 2,151,897 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  63,745 3,500 67,245 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  66,580 (21,230) 45,350 

งบแสดงฐานะการเงนิ  ณ วนัที ่1 มกราคม 2558     
ขาดทุนสะสม  1,976,449 (6,722) 1,969,727 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  66,809 3,500 70,309 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  32,524 (10,222) 22,302 
     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตน ้ าประปา      5,520      2,504       8,024 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการผลิตน ้ าประปา  12,078 6,074 18,152 
รายไดอ่ื้น  13,274 (2,379) 10,895 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้  4,228 (824) 3,404 
ขาดทุนส าหรับปี  186,159 5,125 191,284 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  188,106 5,125 193,231 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     
ขาดทุนส าหรับปี  182,606 368 182,974 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  184,554 679 185,233 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.14 - 0.14 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     
ขาดทุนส าหรับปี  3,552 4,757 8,309 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  3,552 4,446 7,998 



Annual Report 2016 

หน้า 101 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

 
5. หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
 

5.1 งบการเงินรวม ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) 
5.2 บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจ

ควบคุมทั้ งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทนั้ น 
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

5.3 งบการเงินรวม จดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

5.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
5.5  งบการเงินรวมได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัแลว้ ทั้ งน้ีอตัราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษทั        
ทั้งทางตรงและทางออ้มมีดงัน้ี 

 
 

ช่ือกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้ง 

ในประเทศ 

 

บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 

   2559 2558 

บริษัทย่อย     

บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชัน่ จ ากดั จดัหาบุคลากร * ไทย 99.99 99.99 

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ก่อสร้างและรับจา้งท าของ  ไทย 72.12 72.12 

Pacific Resources International Limited (BVI) ก่อสร้างและจดัหาบุคลากร * The BritishVirgin Islands 100.00 100.00 

บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ใหบ้ริการเช่าอพาร์ทเมน้ท ์* ไทย 54.94 54.94 

บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั ซ้ือ-ขายอุปกรณ์ธุรกิจน ้ ามนัและ
ก๊าช 

ไทย 55.00 55.00 

บริษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด ์มารีน จ ากดั ผลิตน ้ าประปา ไทย 67.77 67.77 
 

*  ปัจจุบนัหยดุด าเนินธุรกิจแลว้ 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัท าข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทั และจดัท าโดยใชน้โยบายการ

บญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 
 

5.6 บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวธีิราคาทุน 
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6. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์กระแส
รายวนั และเงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระผกูพนั 

 

6.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคต
ของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

6.3 งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยตน้ทุนของค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ค่างานผูรั้บเหมา  ค่าบริการ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 

6.4 สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากวา่ 
 

6.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื่อ การดอ้ย
ค่าสะสมและจะบนัทึกรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือจ าหน่าย
เงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

 

6.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารท่ีกลุ่มบริษทั ถือครองไวโ้ดยท่ี
ปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่า
เช่า หรือจากการเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทั วดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนตามราคา
ทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และค านวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือว่าประมาณการอายุการให้
ประโยชน์มีไม่จ ากดั 

 
6.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน ณ วนัเร่ิมรายการหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และค านวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

 
อาคาร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 8 – 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  8 – 20   ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 – 8  ปี 



Annual Report 2016 

หน้า 103 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีน ามาใชผ้ลิตสินทรัพยถ์าวรอ่ืน น ามา

รวมค านวณเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยช์นิดอ่ืนนั้ น โดยจะหยุดบันทึกเม่ือสินทรัพย ์    
ถาวรอ่ืนนั้นพร้อมใชง้านตามประสงค ์

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง 
 
ตน้ทุนของการเปล่ียนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยเ์ม่ือมี   

ความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั้ นได้อย่างน่าเช่ือถือ ตน้ทุนของการเปล่ียนแทนจะถูกคิดค่า    
เส่ือมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณจากผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัมูลค่าตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนของงวดนั้น 
 

6.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าเร็จรูปซ่ึงแสดงตามราคาทุน ณ วนัเร่ิมรายการหักดว้ยค่า
ตดัจ าหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และค านวณค่าตัดจ าหน่ายโดยวิธี
เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 – 10 ปี 

 
6.9 ค่าความนิยม 
 

     ค่าความนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วน
แบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึง
บริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการ

ด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้ งน้ีมูลค่า    
คงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

 
   ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ี

ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมเกิดข้ึนจากส่วนงานปฏิบติัการท่ีระบุได ้
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6.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์โดยทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินวา่มีขอ้  
บ่งช้ี ซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะท าการ
ประมาณมูลค่า ท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยแ์ละหากพบว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมี
มูลค่าสูงกว่ามูลค่า ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการ  
ขายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการ  

ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชี  
ของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี    
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
6.11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 
6.12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงมูลค่าราคาทุน โดยบันทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเกิดหน้ีสินเป็นค่าใช้จ่าย    

ส าหรับปี 
 
6.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
 

กลุ่มบริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนส ารอง     
เล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 

กลุ่มบริษัทค านวณภาระหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ     
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินหน้ีสิน
ดังกล่าวอย่างสม ่ าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวด     
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพ่ือรวมเป็นภาระ
ผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายงุานเฉล่ียจนกวา่ผลประโยชน์ท่ี
ปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน กิจการตอ้งรับรู้ก าไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลง
และการช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน 
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and       
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของก าไร         
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จอ่ืน ภาระหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนักงานวดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลด        
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อัตราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกับอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

 
6.14 ประมาณการหน้ีสิน กลุ่มบริษทัจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ของการ   

เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระ
ผูกพันและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ หากคาดว่าจะได้รับคืน            
รายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้ งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน กลุ่มบริษทัจะรับรู้
รายจ่าย ท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง และ
แสดงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมาณการหน้ีสินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจากจ านวน
รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนท่ีรับรู้ไว ้

 
6.15 สัญญาเช่าระยะยาว กลุ่มบริษัทบันทึกหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว (สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า       

ซ้ือ) เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเท่ากับราคายุติธรรมของทรัพย์สิน            
ท่ีเช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ซ่ึงอตัราคิดลดท่ีใช้ค  านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา       
เช่าใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีระบุในสัญญาเช่า ต้นทุนแรกเร่ิมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงได้รวมอยู่ในราคาทุนของ   
สินทรัพย์ ค่าเช่าท่ี จ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินต้น         
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพ่ือให้ดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ี        
ท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงท่ี นโยบายการตัดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ี เช่าสอดคล้องกับ    
นโยบายท่ีใชก้บัสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าไดท่ี้บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
6.16 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่า

หุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัน้ีจะน าไปจ่ายเป็น   
เงินปันผลไม่ได ้

 
6.17 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองตาม       

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะ      
มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายเงิน
ปันผลได ้
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6.18 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียที่ไม่ไดเ้ป็นของผูถ้ือหุ ้น
บริษทัใหญ่ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแยกจะแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง    
ฐานะการเงินรวมและรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแยกแสดงใน    
งบก าไรขาดทุนรวม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกจดัสรรให้กบัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม แมว้า่
จะท าให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ 

 
6.19 การรับรู้รายได ้
 

6.19.1 รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้รายไดจ้ากสัญญาค่าก่อสร้างตามวิธีอตัราร้อยละของงาน   
ท่ีท าเสร็จ อตัราร้อยละของงานท่ีแลว้เสร็จน้ีอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานโดยวดัจากการ
ส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณา
จากการส ารวจทางกายภาพโดยวศิวกรผูบ้ริหารโครงการ  

 

รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายได้ท่ียงัไม่เรียก
ช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

6.19.2  รายไดจ้ากการขาย รับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของสินคา้ให้แก่   
ผูซ้ื้อแลว้ 

 
6.19.3 รายไดจ้ากการบริการ รับรู้เม่ือใหบ้ริการแลว้เสร็จ 
 
6.19.4  ดอกเบ้ียรับ ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
6.19.5 เงินปันผลรับ เงินปันผลรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
6.19.6 รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

6.20 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
 

6.20.1 ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู้ตน้ทุนตามวิธีอตัราร้อยละของงานท่ีท าเสร็จ อตัราร้อยละ
ของงานท่ีแลว้เสร็จน้ีอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานโดยวดัจากการส ารวจอตัราส่วนของงาน
ก่อสร้างท่ีท าเสร็จกบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพโดย
วศิวกรผูบ้ริหารโครงการ ซ่ึงตน้ทุนทั้งหมดของโครงการท่ีประมาณไวน้ี้ประมาณข้ึนโดยวิศวกร
หรือผู ้รับผิดชอบดูแลโครงการของกลุ่มบริษัท ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ ส่วน               
ตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ช้ีให้เห็นว่าตน้ทุนทั้ งหมดของ
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โครงการท่ีประมาณไวสู้งกวา่รายไดท้ั้งหมดจากสัญญาก่อสร้าง กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลขาดทุน  
ท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
 
          ตน้ทุนในการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ยงัมิไดจ้ดัสรรเขา้เป็นตน้ทุนในการใหบ้ริการใน   
ส่วนก าไรหรือขาดทุนไดแ้สดงไวเ้ป็น “งานระหวา่งก่อสร้าง” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวยีนในงบ
แสดงฐานะการเงิน และสัญญาท่ีมีตน้ทุนในการให้บริการจากการค านวณตามส่วนของงานท่ี
แลว้เสร็จมากกวา่ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงจะแสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ” 
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

งานระหวา่งก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละโครงการซ่ึงแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 
6.20.2  รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 
 
6.20.3 ตน้ทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันซ่ึงรวมดอกเบ้ียผิดนัด    

ช าระ โดยจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ี    
มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการ    
จดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 6.20.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

6.21 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในก าไร    
หรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้        
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อ     
หุน้เช่นเดียวกนั 

 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี   
ของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทั 
และบริษัทย่อยจะไม่ มีก าไรทางภาษี เพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี            
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 
6.22 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัย่อย 

หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทั
ยอ่ย นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทัผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอ านาจชกัจูง
หรืออาจชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 
6.23 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับปีส่วนของบริษทัใหญ่(ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ดว้ยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหวา่งปี
บญัชี  

 
6.24 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานเปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงาน

ธุรกิจเป็น ส่วนธุรกิจท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่างไปจาก
ความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 

 
6.25 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบัน

การเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตาม
สญัญาเช่าทางการเงิน นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเกณฑก์ารวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
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6.26 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย
เพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับ แต่ละสถานการณ์ และ   
พยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้
มากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ
การเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี
การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

 
7. รายการธุรกิจกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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7.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัยอ่ย        

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) -  -  733  399 
Pacific Resources International Limited (BVI) -  -  10,798  10,798 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั -  -  90  90 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  1,582  1,027 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั -  -  731  - 

รวม -  -  13,934  12,314 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (11,190)  (10,798) 
สุทธิ -  -  2,744  1,516 

        
ดอกเบ้ียคา้งรับ        
บริษทัยอ่ย        

บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั -  -  1,609  325 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,609)  - 
สุทธิ -  -  -  325 

        
รายไดค้า้งรับบริษทัยอ่ย        
บริษทัยอ่ย        

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) -  -  -  34 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั -  -  -  - 

รวม -  -  -  34 

        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
บริษทัยอ่ย        

บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ ากดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  32,724  32,689 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  45  35 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  32,769  32,724 
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(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (32,724)  (32,689) 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  (45)  (35) 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  (32,769)  (32,724) 
สุทธิ -  -  -  - 

        

Pacific Resources International Limited (BVI)        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  34,151  34,131 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  18  20 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  34,169  34,151 

        

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (34,151)  (34,131) 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  (18)  (20) 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  (34,169)  (34,151) 
สุทธิ -  -  -  - 

        
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  15,010  14,975 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  46  35 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  15,056  15,010 
        

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (15,010)  (14,975) 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  (46)  (35) 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  (15,056)  (15,010) 
สุทธิ -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        

บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  16,000  - 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  -  16,000 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  16,000  16,000 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (16,000)  - 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  -  (16,000) 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  (16,000)  (16,000) 
สุทธิ -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 

        
เจา้หน้ีการคา้        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) -  -  174  474 
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ ากดั -  -  135  135 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั -  -  374  374 
                     รวม -  -  683  983 

        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) -  -  49  276 
        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
คุณจินตนา กาววีงศ ์ 626  495  626  495 
คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ -  2,495  -  2,495 
คุณปวรีา ศรีเกษม 13  13  13  13 

รวม 639  3,003  639  3,003 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

        

เงินกูย้มืระยะสั้น        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
คุณจินตนา กาววีงศ ์        
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,625  2,625  2,625  2,625 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,625  2,625  2,625  2,625 
        
คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ        
ยอดคงเหลือตน้ปี 29  29  29  29 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวา่งปี (29)  -  (29)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  29  -  29 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 2,625  2,654  2,625  2,654 
 

7.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั  
         (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
   
 นโยบายการก าหนดราคา 2559  2558  2559  2558 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย         
รายไดจ้ากการบริการ         

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  2,237  1,119 
                 รวม  -  -  2,237  1,119 

รายไดเ้งินปันผล         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม -  -  -  26,909 

รายไดค้่าเช่า         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  1,813  1,500 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  205  135 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  256  - 

รวม  -  -  2,274  1,635 
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         (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
   
 นโยบายการก าหนดราคา 2559  2558  2559  2558 
รายไดอ่ื้น 

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  33  75 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  120  3 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  1,048  1,565 

รวม  -  -  1,201  1,643 

ดอกเบ้ียรับ         
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั อตัราร้อยละ 8 ต่อปี -  -  1,284  342 

ตน้ทุนบริการ         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั -  -  490  1,275 

ดอกเบ้ียจ่าย         
คุณจินตนา กาววีงศ ์ อตัราร้อยละ 5 – 10 ต่อปี 131  131  131  131 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,504  21,175  12,490  12,231 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5,222  4,518  3,189  4,518 
รวม 27,726  25,693  15,679  16,749 
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7.3 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ช่ือบุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

  
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
Pacific Resources International Limited (BVI) บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
คุณจินตนา กาววีงศ ์ ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ กรรมการบริษทั 
คุณปวรีา ศรีเกษม กรรมการบริษทั 

 
8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

  
งบการเงินรวม 

 (หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 188,004  213,955  136,791  127,441 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (93,053)  (90,631)  (69,420)  (70,517) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 94,951  123,324  67,371  56,924 
ลูกหน้ีอ่ืน        

-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  15,543  12,673 
-กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 57,598  42,650  37,847  41,024 
รวม 57,598  42,650  53,390  53,697 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (34,120)  (20,479)  (46,797)  (31,192) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 23,478  22,171  6,593  22,505 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 118,429  145,495  73,964  79,429 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับแยกตามอายไุดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
ลูกหน้ีการคา้        
อยูใ่นก าหนดช าระ 43,920  73,257  26,735  30,438 

คา้งช าระ        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 35,082  32,224  22,917  13,327 
-  3 เดือน – 6 เดือน 1,455  3,447  212  - 
-  6 เดือน – 12 เดือน 680  3,727  7  - 
-  มากกวา่ 12 เดือน 106,867  101,300  86,920  83,676 

รวม 188,004  213,955  136,791  127,441 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (93,053)  (90,631)  (69,420)  (70,517) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 94,951  123,324  67,371  56,924 

        
ลูกหน้ีอ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  13,934  12,314 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,357  2,359  2,293  2,294 
รายไดค้า้งรับ-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,609  360 
รายไดค้า้งรับ-กิจการไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,155  -  116  - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,294  12,499  11,989  11,620 
เงินทดรองจ่าย 5,589  8,320  5,410  7,765 
เงินมดัจ า 18,203  19,472  18,039  19,344 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 57,598  42,650  53,390  53,697 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (34,120)  (20,479)  (46,797)  (31,192) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 23,478  22,171  6,593  22,505 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 118,429  145,495  73,964  79,429 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน มีดงัน้ี 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 111,110  107,396  101,709  110,012 
บวก  หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 23,317  21,253  15,605  18,279 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -  17,475  -  - 
หกั โอนกลบัระหวา่งปี (1,042)  (5,995)  (1,042)  - 
รับช าระระหวา่งปี (6,138)  (29,019)  (55)  (26,582) 
หน้ีสูญระระหวา่งปี (74)  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 127,173  111,110  116,217  101,709 

 
9. ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา  
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

เงินประกนัผลงาน 3,792 19,551 3,573 18,630 
ส่วนของเงินประกนัผลงานท่ีคา้งช าระเกินก าหนด     
ระยะเวลาการช าระหน้ีมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 60,732 67,092 60,418 66,497 
รวม 63,524 86,643 63,991 85,127 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (56,130) (952) (56,130) (952) 
สุทธิ 8,394 85,691 7,861 84,175 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงิน

ประกนัผลงานตามสญัญา มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 952  903  952  903 
บวก  หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 56,915  49  56,915  49 
หกั โอนกลบัระหวา่งปี (1,737)  -  (1,737)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  56,130  952  56,130  952 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากลูกหน้ีเงินประกนัผลงานในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
ก. โครงการ The Capital Condominium 3,045 - 
ข. โครงการ Element Srinakarin 10,876 - 
ค. โครงการ Grace Land Khaolak Pang-Nga 26,403 - 
ง. โครงการ Ramada Plaza Hotel Sukumvit Soi 15 7,062 - 
จ. โครงการ Modus Beach front Condominuuim &AI 4,505 - 
ฉ. โครงการ Niche Cars 2,930 - 
ช. โครงการอ่ืน 1,309 952 

รวม 56,130 952 

 
10. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน  

 
ประกอบดว้ย         

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 55,571  55,571  55,571  55,571 
ลูกหน้ีอ่ืน 18,574  18,574  18,574  18,574 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 16,666  16,666  16,666  16,666 

รวม 90,811  90,811  90,811  90,811 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (90,811)  (90,811)  (90,811)  (90,811) 

สุทธิ -  -  -  - 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ของเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน มีดงัน้ี 

 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90,811  93,775  90,811  93,775 
บวก  หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  25  -  25 
หกั โอนกลบัระหวา่งปี -  (2,989)  -  (2,989) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 90,811  90,811  90,811  90,811 

 
11. สินคา้คงเหลือ 

 
ประกอบดว้ย 

                 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
สินคา้คงเหลือ 16,362  16,869  14,020  14,058 
งานระหวา่งท า -  42  -  - 

รวม 16,362  16,911  14,020  14,058 
หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (5,744)  (4,450)  (5,471)  (4,309) 

สุทธิ 10,618  12,461  8,549  9,749 

 
ส าห รับปี ส้ินสุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท มีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้า              

คงเหลือลดลง ดงัน้ี 
  

                             (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,450  5,016  4,309  4,309 
บวก  เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,295  139  1,162  - 
หกั โอนกลบัระหวา่งปี (1)  (705)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,744  4,450  5,471  4,309 
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12. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 
 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทั ได้
น าเงินฝากธนาคารประเภทประจ า ท่ีมีก าหนดระยะเวลา 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90%-1.50% ต่อปี 
และร้อยละ 0.80%-1.15% ต่อปี ตามล าดับ(เฉพาะบริษัท : 1.05%-1.50% ต่อปี และ 1.35%-1.50% ต่อปี 
ตามล าดบั) ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถ
เบิกถอนดอกเบ้ียได ้

 

13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ทุนท่ีช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม  ราคาตามบญัชี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) (หน่วย : ร้อยละ) (หน่วย : พนับาท)  (หน่วย : พนับาท)  (หน่วย : พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ  ากดั 5.00 5.00 99.99 99.99 4,999  4,999  (4,999)  (4,999)  -  - 

Pacific Resources International Limited (BVI) 86.68 86.68 100.00 100.00 86,681  86,681  (86,681)  (86,681)  -  - 

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 110.00 110.00 72.12 72.12 79,329  79,329  -  -  79,329  79,329 

บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 0.54 0.54 54.94 54.94 549  549  (549)  (549)  -  - 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั 150.00 150.00 67.77 67.77 82,137  82,137  (82,137)  (29,979)  -  52,158 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เเนล จ ากดั 4.00 4.00 55.00 55.00 2,200  2,200  (2,200)  (2,075)  -  125 

รวม     255,895  255,895  (176,566)  (124,283)  79,329  131,612 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั 

(มหาชน)  เป็นเงิน 26.91 ลา้นบาท 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของผลขาดทุนจาก          
การดอ้ยค่าสะสมของเงินลงทุน ดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559  2558 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  124,283  92,229 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  52,283  32,054 
โอนกลบัในระหวา่งปี  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   176,566  124,283 
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การจดัตั้งบริษทัยอ่ย 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 มีมติ
อนุมติัให้มีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การประกอบธุรกิจดา้นซ้ือ-ขายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มงานใหบ้ริการแก่ธุรกิจน ้ ามนัและก๊าซ บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2558 โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน  

 
การซ้ือธุรกิจ 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั  คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้  
มติให้ลงทุนในบริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด์ มารีน จ ากดั โดยเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.77 ของทุน
จดทะเบียน บริษทัไดรั้บการโอนหุ้นจ านวน 1,016,550 หุ้น เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 เพื่อ
ขยายการลงทุนด้านการผลิตและขายน ้ าประปาและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต ทั้ งน้ี     
บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นวนัท่ีซ้ือธุรกิจ เน่ืองจากผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 12         
มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ของบริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั ไม่มีนยัส าคญั 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจของบริษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากดั ณ วนัซ้ือธุรกิจ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์    
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  336  
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   5,950  
 ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   34,946  
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   109,183  
 สิทธิการใชน้ ้ า  13,397  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   17  
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  14,891  
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  2,854  
         รวมสินทรัพย ์  181,574  

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสิน    
 หน้ีสินผิดนดัช าระ   20,910  
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  17,134  
 เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน  8,850  
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  52,544  
 หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  2,004  
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  58  
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  (หน่วย : พนับาท) 
 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  9,669  
 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  561  
 รวมหน้ีสิน  111,730  
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ  69,844  
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (22,511)  
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามสดัส่วนการลงทุนอตัราร้อยละ 67.77  47,333  
บวก ค่าความนิยม  34,804  
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั  82,137  
หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั  (336)  
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั   81,801  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดพิ้จารณารับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความ

นิยมจากการซ้ือธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามงบการเงินรวมจ านวน 34.80 ลา้นบาท และจ านวน 21.00 
ลา้นบาท ตามล าดบั และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน 82.13 ลา้นบาท และจ านวน 29.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
14. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 

ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

   (หน่วย:พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 บริษทั พีพีเอส 

เอนเนอย ีแอนด ์
มารีน จ ากดั 

 บริษทั พี เอ อี 
เทคนิคอล 

เซอร์วสิ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัยอ่ย
อ่ืน ๆ 

รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 32.23  27.88   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 5,018  82,755   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 138,722  80,586   
หน้ีสินหมุนเวยีน (105,894)  (18,416)   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (26,134)  (9,899)   
สินทรัพยสุ์ทธิ 11,712  135,026   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 656  37,650 (11,555) 26,751 
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   (หน่วย:พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 บริษทั พีพีเอส 

เอนเนอย ีแอนด ์
มารีน จ ากดั 

 บริษทั พี เอ อี 
เทคนิคอล 

เซอร์วสิ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัยอ่ย
อ่ืน ๆ 

รวม 

 
รายได ้

 
15,052 

 
178,647 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (39,764)  (15,475)   
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -  (719)   
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (39,764)  (16,194)   

ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (12,816)  (4,314) (1,268) (18,398) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย      

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (12,816)  (4,514) (1,268) (18,598) 
 

(หน่วย:พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 บริษทั พีพีเอส 

เอนเนอย ีแอนด ์
มารีน จ ากดั 

 บริษทั พี เอ อี 
เทคนิคอล 

เซอร์วสิ จ  ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัยอ่ย
อ่ืน ๆ 

รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 32.23  27.88   
สินทรัพยห์มุนเวยีน  8,854  105,968   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 168,344  81,287   
หน้ีสินหมุนเวยีน (82,104)  (24,891)   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (43,618)  (11,146)   
สินทรัพยสุ์ทธิ 51,476  151,218   
มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13,472  42,165 (10,287) 45,350 
      

รายได ้ 12,734  201,611   
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (18,368)  8,759   
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  1,115   
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (18,368)  9,874   

      
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9,038)  2,442 (1,713) (8,309) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย      

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9,038)  2,753 (1,713) (7,998) 
      

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -  10,404 - 10,404 
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15. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 
 

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร รวม 
ราคาทุน :    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 38,587 13,474 52,061 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 38,587 13,474 52,061 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 38,587 13,474 52,061 

    
ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (13,474) (13,474) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - (13,474) (13,474) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - (13,474) (13,474) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 38,587 - 38,587 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 38,587 - 38,587 

    
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน 

ราคาทุน :  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 35,563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 35,563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 35,563 

  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 35,563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 35,563 
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ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    
มูลค่าตามบญัชีจ านวน 38.13 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด (เฉพาะบริษทั : 35.11 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี)   ไป
จดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามหมายเหตุ 21 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนกลุ่มบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารมีไวเ้พ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าและเป็นท่ีดินท่ีถือครองไว้
โดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านใน  

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระดบัท่ี 3 ตามงบการเงินรวมมูลค่า 75.07 ลา้นบาท 
และ 67.68 ลา้นบาท ตามล าดับ (เฉพาะบริษทั :  65.04 ลา้นบาท และ 56.65 ลา้นบาท ตามล าดบั)  ค  านวณ
ดว้ยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  โดยการหาทรัพยสิ์นเทียบเคียงท่ีใกลเ้คียงกนัและมีการ
ซ้ือขายมาพิจารณาว่ามีลกัษณะคลา้ยหรือแตกต่างจากทรัพยสิ์นท่ีประเมินอย่างไรบา้งโดยตอ้งมีจ านวนท่ี
เพียงพอ การวิเคราะห์ตอ้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อมูลค่าในการเปรียบเทียบของทั้ งทรัพยสิ์นท่ี
ประเมินกบัขอ้มูลตลาดท่ีจะเปรียบเทียบ เช่น ท าเลท่ีตั้ง ผงัเมือง ขนาดแปลงท่ีดิน ขนาดเน้ือท่ีใชส้อยอาคาร 
คุณภาพอาคาร เป็นตน้ แลว้จึงวิเคราะห์มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจะประเมินโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ท่ีเหมาะสม เช่น 
Sale Adjustment – Grid Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็นตน้ 

 
ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 
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16. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ประกอบดว้ย                                                                                                                                 ( หน่วย : บาท ) 

 งบการเงนิรวม 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ 

 
ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 220,850 154,948 127,903 27,786 53,251 82,433 667,171 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 53,660 32,736 78,313 3,035 887 367 168,998 
ซ้ือเพ่ิม - - 25,377 5,430 7,993 12,277 51,077 
โอนเขา้/โอนออก - 83,346 - - (255) (83,346) (255) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (1) (14,656) (1,084) (5,248) - (20,989) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 274,510 271,029 216,937 35,167 56,628 11,731 866,002 
ซ้ือเพ่ิม - 339 8,291 62 3,183 3,533 15,408 
โอนเขา้/โอนออก - 2,286 9,696 - 367 (12,349) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (502) (10,095) (5,572) (72) (2,616) (18,857) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 274,510 273,152 224,829 29,657 60,106 299 862,553 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 (36,727) (93,518) (79,836) (15,810) (40,554) - (266,445) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ - (4,920) (37,204) - - - (42,124) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (26) (15,663) (16,329) (5,490) (6,195) - (43,703) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 1 14,299 926 5,467 - 20,693 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (36,753) (114,100) (119,070) (20,374) (41,282) - (331,579) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (27) (18,285) (22,783) (5,213) (6,008) - (52,316) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - 382 4,363 59 - 4,804 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (36,780) (132,385) (141,471) (21,224) (47,231) - (379,091) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี :        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 (54,730) - (2,428) - (35) - (57,193) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (4,102) (13,589) - - - - (17,691) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - 25 - - - 25 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (58,832) (13,589) (2,403) - (35) - (74,859) 
เพ่ิมข้ึน (10,124) (33,911) - - - - (44,035) 
ลดลง 18,612 - - - - - 18,612 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (50,344) (47,500) (2,403) - (35) - (100,282) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 178,925 143,340 95,464 14,793 15,311 11,731 459,564 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 187,386 93,267 80,955 8,433 12,840 299 383,180 

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนส าหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558       43,703 
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559       52,316 
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(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ 

ยานพาหนะ เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 208,220 135,740 72,559 9,155 47,627 82,135 555,436 
ซ้ือเพ่ิม - - 10,965 2,110 6,330 1,675 21,080 
โอนเขา้/โอนออก - 82,988 - - - (82,988) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (1) (5,362) (852) (4,962) - (11,177) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 208,220 218,727 78,162 10,413 48,995 822 565,339 
ซ้ือเพ่ิม - - 930 - 2,517 - 3,447 
โอนเขา้/โอนออก - 822 - - - (822) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (26) - (26) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 208,220 219,549 79,092 10,413 51,486 - 568,760 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 (36,669) (91,594) (47,206) (8,754) (37,254) - (221,477) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (11,546) (6,282) (474) (5,200) - (23,502) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 1 5,319 831 4,957 - 11,108 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (36,669) (103,139) (48,169) (8,397) (37,497) - (233,871) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (16,438) (6,201) (527) (4,788) - (27,954) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - 13 - 13 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (36,669) (119,577) (54,370) (8,924) (42,272) - (261,812) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี :        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 (54,730) - - - - - (54,730) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (54,730) - - - - - (54,730) 
เพ่ิมข้ึน (10,124) (33,911) - - - - (44,035) 
ลดลง 18,612 - - - - - 18,612 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (46,242) (33,911) - - - - (80,153) 

       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 116,821 115,588 29,993 2,016 11,498 822 276,738 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 125,309 66,061 24,722 1,489 9,214 - 226,795 

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนส าหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558       23,502 
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559       27,954 
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ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
มูลค่าตามบญัชีจ านวน 241.16 ลา้นบาท และ 219.37 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทั : จ านวน 149.02 ลา้น
บาท และ 169.49 ลา้นบาท ตามล าดบั) ไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง ตามหมายเหตุขอ้ท่ี 21 และเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืนตามหมายเหตุขอ้ท่ี 26 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์างส่วนเป็นสินทรัพย์
ท่ีได้มาภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าตามบัญชี จ านวน 7.88 ล้านบาท และจ านวน 14.58 ลา้นบาท 
ตามล าดบั(เฉพาะบริษทั : มูลค่าตามบญัชี จ านวน 1.49 ลา้นบาท และ 1.91 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค านวณค่าเส่ือม
ราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน จ านวน 157.61 ล้านบาท และจ านวน 142.63 ล้านบาท     
ตามล าดบั(เฉพาะบริษทั : ราคาทุน จ านวน 129.40 ลา้นบาทและจ านวน 121.82 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมส าเร็จรูป  โปรแกรมส าเร็จรูป 

ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 17,648  16,108 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 17  - 
ซ้ือเพ่ิม 785  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 18,450  16,108 
ซ้ือเพ่ิม 1,136  760 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 19,586  16,868 

    
ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (9,305)  (8,860) 
ตดัจ าหน่าย (1,999)  (1,803) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (11,304)  (10,663) 
ตดัจ าหน่าย (2,104)  (1,841) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (13,408)  (12,504) 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมส าเร็จรูป  โปรแกรมส าเร็จรูป 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 7,146  5,445 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 6,178  4,364 

    
ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี    

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,999  1,803 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,104  1,841 

 
18. ค่าความนิยม 

 
รายการเคล่ือนไหวค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

                      2559 2558 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    13,800 - 
บวก ซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุ 13) - 34,804 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (13,800) (21,004) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 13,800 

 
19. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2559 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   12,695 16.135 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (7,847)  (8,342) 

 
 
 
 
 



Annual Report 2016 

หน้า 130 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี                  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 
ขาดทุน 
จาก 

การดอ้ยค่า 

บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี      
ลูกหน้ีการคา้ 515 - 667 - 1,182 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14,389 (6,196) 1,859 - 10,052 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,096 - 186 179 1,461 
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 135 - (135) - - 

รวม 16,135 (6,196) 2,577 179 12,695 
      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี      
สิทธิการใชน้ ้ า (1,465) - 620 - (845) 
ลูกหน้ีภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (6,877) - 157 - (6,720) 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน - - (1,377) - (1,377) 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - - 1,095 - 1,095 
รวม (8,342) - 495 - (7,847) 

สุทธิ 7,793 (6,196) 3,072 179 4.848 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2558 
บนัทึกเป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ 

วนัซ้ือธุรกิจ 

บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุน 

 

บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 

2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีการคา้ 1,195 - (680) -    515 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -      14,891 (502) -       14,389 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,054 - 320 (278) 1,096 
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 135 - 135 

รวม 2,249      14,891 (727) (278) 16,135 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
สิทธิการใชน้ ้ า - (2,680) 1,215 - (1,465) 
ลูกหน้ีภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - (6,989) 112 - (6,877) 

รวม - (9,669) 1,327 - (8,342) 
สุทธิ 2,249 5,222 600 (278) 7,793 
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20. ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   

- ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 3,023 2,961 
- ครบก าหนด 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 51,319 54,342 
           รวมลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 54,342 57,303 
หกั  ดอกเบ้ียรับในอนาคต (20,744) (22,916) 
มูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 33,598 34,387 

หกั  ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (905) (789) 
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน-สุทธิ 32,693 33,598 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจาก 

“สญัญาออกแบบก่อสร้าง และเดินระบบผลิตน ้ าประปา” ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง (ผูว้่าจา้ง)  ซ่ึงตามเง่ือนไขของสัญญาระบุให้บริษทัตอ้งเป็นผูล้งทุนในอาคารและเคร่ืองจกัรผลิต
น ้ าประปารวมทั้งด าเนินการเพ่ือให้เคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านภายใตค้วามตอ้งการของผูว้า่จา้ง  และ
ภายหลงัจากท่ีบริษทัส่งมอบสินทรัพยด์งักล่าวให้แก่ผูว้า่จา้งภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีในสญัญาแลว้บริษทัจะ
ไดรั้บสัมปทานการผลิตน ้ าประปาให้แก่ผูว้่าจา้งเป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวนัท่ีในสัญญา  และเม่ือส้ินสุด
สญัญากรรมสิทธ์ิของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาฉบบัน้ีจะตกเป็นของผูว้า่จา้งทนัที 

 
21. สินเช่ือและการค ้าประกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทั ไดรั้บวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกูย้ืม วงเงิน

หนังสือค ้ าประกนั วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งิน วงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงินเลต
เตอร์ออฟเครดิต จากสถาบนัการเงิน ซ่ึงทั้งหมดค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เงินฝากประจ า และ
กรรมการบริษทัร่วมค ้าประกนั 
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22. หน้ีสินผดินดัช าระ 
 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17,507  17,507  -  - 
หกั ภาษีซ้ือรอใบก ากบั (906)  (906)  -  - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16,601  16,601  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชี 30,000  -  30,000  - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 24,141  -  24,141  - 
เงินกูย้มืระยะยาว 350,201  -  333,207  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 51,484  6,185  42,063  - 

รวม 472,427  22,786  429,411  - 

 

หน้ีสินผิดนดัช าระของบริษทัใหญ่ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีเงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 30.00 ลา้นบาท เงินกู้ยืมระยะสั้ นจ านวน 
24.14 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือจ านวน 333.21 ลา้นบาท ทั้งจ านวนเป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง ซ่ึงเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งจ านวนกูเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้างและการซ้ืออุปกรณ์ส าหรับโรงงาน 
Fabrication Shop ท่ีจงัหวดัสงขลา เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดการช าระคืนเป็นงวดเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2551 ถึงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2566 (รวม 120งวด) โดยมีอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงเท่ากับอัตราก าไรและส่วนลด
ส าหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทสินเช่ือแบบมีก าหนดระยะเวลา (SPRL) บวกร้อยละ 0 - 0.05 ต่อปี 

ปัจจุบันบริษัทหยุดจ่ายเงินตน้และดอกเบ้ียค้างจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 
เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งรอค าสั่งให้บริษทัเขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการจากศาลลม้ละลายกลาง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2 

หน้ีสินผดินดัช าระของบริษทัยอ่ย 

 
วงเงินท่ีหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือจ านวน 17.86 ลา้นบาทและ 16.60 ลา้น

บาท ทั้ งจ านวนเป็นหน้ีสินผิดนัดช าระของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเกิดจากการผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือในการขาย   
เคร่ืองผลิตน ้ าประปาและเช่ากลบัตามสัญญาเช่าซ้ือ จ านวน 2 สัญญา กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงของบริษทั    
ย่อย ซ่ึงถูกบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ส่งมอบสินทรัพย์คืนพร้อมช าระค่าขาดประโยชน์ เม่ือว ันท่ี  27      
กุมภาพนัธ์ 2556 บริษัทย่อยจึงจดัประเภทหน้ีสินคงคา้งทั้ งจ านวนเป็นหน้ีสินผิดนัดช าระและรับรู้ดอกเบ้ีย       
ผิดนดัช าระในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี 
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วงเงินท่ีสอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือจ านวน 12.25 ลา้นบาท ทั้งจ านวนเป็นหน้ีสิน   
ผิดนดัช าระของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเกิดจากการผิดนดัช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึง
มีเง่ือนไขในการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-9 จ่ายช าระเฉพาะดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือน 
งวดท่ี  10-45 จ่ายช าระงวดละไม่น้อยกว่า 70,000.00 บาท งวดท่ี 46-81 จ่ายช าระงวดละไม่น้อยกว่า 
120,000.00 บาทและงวดท่ี 82 เป็นต้นไป  จ่ายช าระงวดละ 150,000.00 บาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี  

 

วงเงินท่ีสาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือจ านวน 4.74 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสอง
ปี ทั้งจ านวนเป็นหน้ีสินผิดนัดช าระของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเกิดจากการผิดนัดช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงมีเง่ือนไขในการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1 – 12 จ่ายช าระ
เฉพาะดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือน และงวดท่ี 13 เป็นตน้ไป จ่ายช าระงวดละ 50,000.00 บาท ระยะเวลา 7     
ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี  

 

23. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
                          ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เงินเบิกเกินบญัชี -  27,631  -  27,631 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  14,628  -  14,628 

รวม -  42,259  -  42,259 

 

ปัจจุบันบริษทัหยุดจ่ายเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายให้แก่เจา้หน้ีตั้ งแต่เดือนมกราคม 2559 เน่ืองจากอยู่
ระหว่างรอค าสั่งให้บริษทัเขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการจากศาลลม้ละลายกลาง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ท่ี 2 ดงันั้นในปี 2559 บริษทัจึงบนัทึกเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ านวนไวเ้ป็นหน้ีสินหมุนเวียน
ภายใตห้วัขอ้ "หน้ีสินผิดนดัช าระ" 
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24. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หน้ีการคา้        
-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  683  983 
-กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 237,737  249,874  219,077  233,097 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 237,737  249,874  219,760  234,080 

        
เจา้หน้ีอ่ืน        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 639  3,003  688  3,279 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย-กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,533  29,679  34,676  22,573 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 47,288  48,302  20,908  34,148 
เงินทดรองรับ 715  -  -  - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 77,175  80,984  56,272  60,000 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 314,912  330,858  276,032  294,080 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีการค้าและดอกเบ้ียค้างจ่าย

จ านวน 65.55 ลา้นบาท และ 65.21 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทั : 54.56 ลา้นบาท และ 52.00 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) เป็นหน้ีสินท่ีถูกเจา้หน้ีฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายตามท่ีกล่าวหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ท่ี 40 

25. เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีเจา้หน้ีเงินประกนัผลงานจ านวน 1.68 ลา้นบาท เท่ากนั

ทั้งสองปี เป็นหน้ีสินท่ีถูกเจา้หน้ีฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายตามท่ีกล่าวหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ขอ้ท่ี 40 
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26. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 
 
ประกอบดว้ย 

             (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการอ่ืน 71,844  71,844  27,589  27,589 
เงินกูย้มืระยะสั้นบุคคลอ่ืน 4,940  440  -  - 

รวม 76,784  72,284  27,589  27,589 

 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ืมระยะ

สั้นจากกิจการอ่ืน จ านวนเงิน 27.59 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด เป็นเงินกูย้ืมเพ่ือน ามาใชห้มุนเวียนภายใน
กิจการ ในรูปของสัญญากูย้ืมเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9.25 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั ทั้งน้ี
เงินกูด้งักล่าวเป็นเงินกูท่ี้ถูกเจา้หน้ีฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายตามท่ีกล่าวหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้
ท่ี 40 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธ ันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู ้ย ืมระยะสั้ นจากกิจการอื่น 
จ านวนเงิน 35.40 ลา้นบาทเท่ากันทั้ งสองปี เป็นภาระหน้ีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีต่อบริษทั ดับบลิวเอ็น
เอสอาร์ แปซิฟิค จ ากัด ซ่ึงไม่มีการท าสัญญาและไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหว่างกัน  

ตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู ้ยืมจาก
กิจการอ่ืนจ านวน 8.85 ลา้นบาทในรูปของสัญญากู้ยืมโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.76 ต่อปี เท่ากันทั้ ง
สองปี วตัถุประสงค์เพ่ือใช้หมุนเวียนในกิจการ 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนทั้งจ านวน 
เป็นเงินกูย้ืมเพ่ือน ามาใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ีง ในรูปของสัญญากูย้ืมเงินและตัว๋สัญญาใช้
เงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.00-10.00 ต่อปี และร้อยละ 10.00 ต่อปี ตามล าดับ ทั้ งน้ีเงินกู้ยืมระยะสั้ น   
วงเงิน 10 ล้านบาท ค ้ าประกันโดยท่ีดิน (บ่อน ้ า) กรรมสิทธ์ิของบริษัทย่อย ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีเป็นเงิน        
32.54 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 



Annual Report 2016 

หน้า 136 | รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

27. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 ประกอบดว้ย   
  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

เงินกูย้มืระยะยาว 26,095  385,748  -  335,451 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (7,583)  (41,815)  -  (34,744) 

สุทธิ 18,512  343,933  -  300,707 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 385,748  367,760  335,452  365,143 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -  54,374  -  - 
กูเ้พ่ิมในระหวา่งปี -  -  -  - 
จ่ายช าระคืนในระหวา่งปี (9,452)  (36,386)  (2,245)  (29,692) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  376,296  385,748  333,207  335,451 
หกั จดัประเภทเป็นหน้ีสินผิดนดัช าระ (350,201)  -  (333,207)  - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26,095  385,748  -  335,451 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 
เงินตน้คงเหลือ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 
(ร้อยละต่อปี) 

การจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2559 2558 2559 2558 2559 2558  
381.22 381.22 - 335.45 SPRL+ (0 -

0.05) 
SPRL+ (0 -

0.05) 
- กู้เพ่ือวตัถุประสงค์ในการก่อสร้างและการซ้ืออุปกรณ์ส าหรับ
โรงงาน Fabrication Shop ท่ีจังหวัดสงขลา เงินกู้ยืมดังกล่าวมี
ก าหนดการช าระคืนเป็นงวดเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 
ถึงวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (รวม 120งวด) 

-  ดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายเดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก* 
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วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 
(ร้อยละต่อปี) 

การจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2559 2558 2559 2558 2559 2558  
5.00 5.00 0.20 1.45 

 
MLR+0.50 MLR+0.50 -จ่ายช าระเงินตน้ทุกเดือน ๆ ละ 110,000.00 บาท ระยะเวลา 5 ปีเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 ถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2560 
- ดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายเดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 

40.00 40.00 25.90 31.86 
 

MLR+0.50 MLR+0.50 - จ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-6 จ่ายช าระเฉพาะ
ดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือน งวดท่ี  7-36 จ่ายช าระงวดละ 
410,000.00 บาท และงวดท่ี 37 เป็นต้นไป จ่ายช าระงวดละ 
590,000.00 บาท ระยะเวลา 7 ปี ให้เสร็จส้ินภายใน 84 เดือน
นบัวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (ภายในปี 2563) 

- ดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายเดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
14.00 14.00 - 12.25 MLR MLR - จ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-9 จ่ายช าระเฉพาะ

ดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือน งวดท่ี 10-45 จ่ายช าระงวดละไม่
น้อยกว่า 70,000.00 บาท งวดท่ี 46-81 จ่ายช าระงวดละไม่น้อย
กว่า 120,000.00 บาทและงวดท่ี 82 เป็นตน้ไป จ่ายช าระงวดละ 
150,000.00 บาท ให้เสร็จส้ินภายใน 130 เดือนนับจากวนัท า
สัญญา (ภายในปี 2566) 

- ดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายเดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก** 
6.00 6.00 - 4.74 MLR MLR - จ่ายช าระเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1 – 12 จ่ายช าระ

เฉพาะดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือน และงวดท่ี 13 เป็นตน้ไป จ่าย
ช าระงวดละ 50,000.00 บาท ให้เสร็จส้ินภายใน 132 เดือนนับ
จากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (ภายในปี 2566)  

- ดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายเดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก** 
446.22 446.22 26.10 385.75   

 
 * ปัจจุบนับริษทัหยุดจ่ายเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายให้แก่เจา้หน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เน่ืองจากอยู่

ระหว่างรอค าสั่งให้บริษทัเขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการจากศาลลม้ละลายกลาง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อท่ี 2 ดังนั้ นในปี 2559 บริษัทจึงจัดประเภทเงินต้นและดอกเบ้ียค้างจ่ายทั้ งจ านวนไปเป็นหน้ีสิน    
หมุนเวยีนภายใตห้วัขอ้ "หน้ีสินผิดนดัช าระ" 

 
 ** เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทย่อยได้มีการท าบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญากู้เงินกับสถาบัน     

การเงินแห่งหน่ึง ให้มีการปลอดช าระเงินตน้ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยผ่อนช าระดอกเบ้ียทุกเดือน เม่ือครบ
ก าหนดแล้วให้ผ่อนช าระตามสัญญาเงินกู้เดิม ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวหยุดจ่ายเงินต้นและดอกเบ้ียแก่        
สถาบนัการเงินดงักล่าวแลว้ ดังนั้นในปี 2559 เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้ งจ านวนจึงถูกบันทึกไวเ้ป็นหน้ีสิน
หมุนเวยีนภายใตห้วัขอ้ "หน้ีสินผิดนดัช าระ" 
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วงเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ

เคร่ืองจกัร ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 และ 16 เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ร่วมกบับริษทัและบริษทั
ยอ่ย กรรมการเดิมของบริษทัยอ่ย และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากร่วมค ้าประกนั 

 
28. หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

                ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน     
- ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 3,814 5,916 571 570 

- ครบก าหนด 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,946 7,283 599 1,170 
รวมหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 6,760 13,199 1,170 1,740 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (202) (522) (96) (190) 
มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 6,558 12,677 1,074 1,550 

หกั  หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (3,681) (5,602) (510) (476) 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 2,877 7,075 564 1,074 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือเพ่ือซ้ือ

ยานพาหนะรวม 27 ฉบบั และ 36 ฉบบัตามล าดบั (เฉพาะบริษทั จ านวน 2 ฉบบั เท่ากนัทั้งสองปี) กบัสถาบนัการเงิน 
4 แห่ง และ 5 แห่ง ตามล าดบั (เฉพาะบริษทั : จ านวน 1 แห่ง เท่ากนัทั้งสองปี) ผ่อนช าระเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.38 
ลา้นบาท และ 0.54 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทั : เดือนละ 0.05 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี) อายสุัญญา 3-5 ปี 
เท่ากนัทั้งสองปี (เฉพาะบริษทั : 3-4 ปี เท่ากนัทั้งสองปี) ค  ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเม่ือช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าซ้ือครบถว้นแลว้ กรรมสิทธ์ิของยานพาหนะดงักล่าวจะตกเป็นของบริษทัทนัที ส่วนสญัญาเช่าการเงิน 
กรรมสิทธ์ิของยานพาหนะจะยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจนกวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
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บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี:  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 3,814 2,946 6,760 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                           (133) (69) (202) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 3,681 2,877 6,558 

    

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,916 7,283 13,199 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (314) (208) (522) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                               5,602 7,075 12,677 

    

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 571 599 1,170 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (61) (35) (96) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                               510 564 1,074 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 570 1,170 1,740 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (94) (96) (190) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                               476 1,074 1,550 
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29. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระ        
ผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 1 มกราคม  15,356 12,852 9,819 7,580 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ - 58 - - 
ส่วนของหน้ีสินในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั 913 1,483 913 913 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 3,355 2,687 1,923 1,657 
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,338 (1,394) 442 - 
หกั จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (504) (331) - (331) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  20,458 15,355 13,097 9,819 

 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ                         

2558 มีดงัน้ี 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ส่วนของหน้ีสินในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั 913 1,483 913 913 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,873 2,284 1,632 1,436 
ตน้ทุนทางการเงิน 482 403 291 221 
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

1,338 (1,394) 442 - 

รวม 5,606 2,776 3,278 2,570 

 
ขอ้สมมติหลกัท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 และ 2558 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
อตัราคิดลด 3.40%-3.50% 4.00%-4.20% 3.40% 4.00%-4.20% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 2.70%-10.00% 3.00%-10.00% 2.70%-10.00% 3.00%-10.00% 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 7.00%-40.00%ต่อปี 0%-23.00%ต่อปี 7.00%-40.00%ต่อปี 0%-23.00%ต่อปี 
อายเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
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30. ทุนเรือนหุน้ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแล้วมี     
รายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 
 ราคาตาม 2559  2558 

 มูลค่าหุ้น จ านวนหุ้น  มูลค่า  จ านวนหุ้น  มูลค่า 

 บาทต่อหุ้น พนัหุ้น  พนับาท  พนัหุ้น  พนับาท 

ทุนจดทะเบียน         
หุ้นสามญั ณ 1 มกราคม 1.00 8,051,717  8,051,717  4,093,617  4,093,617 
เพ่ิมหุ้นสามญั 1.00 -  -  3,958,100  3,958,100 
ตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อก 1.00 -  -  (3,917,525)  (3,917,525) 
เพ่ิมหุ้นสามญั 1.00 -  -  3,917,525  3,917,525 
หุ้นสามญั ณ 31 ธนัวาคม 1.00 8,051,717  8,051,717  8,051,717  8,051,717 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้         
หุ้นสามญั ณ 1 มกราคม 1.00 2,770,741  2,770,741  2,730,166  2,730,166 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิม 1.00 -  -  40,575  40,575 
ใชใ้บส าคญัแสดงสิทธ์ิ 1.00 149  149  -  - 
หุ้นสามญั ณ 31 ธนัวาคม 1.00 2,770,890  2,770,890  2,770,741  2,770,741 

 
30.1 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี 

1) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม จ านวนเงิน 4,093,617,523 บาท เป็นจ านวนเงิน 8,051,717,332 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 3,958,099,809 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 3,958,099,809 หุน้ ดงัน้ี 
ก) จ านวนไม่เกิน 1,638,099,809 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 5 หุน้เดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ 

ในราคาหุน้ละ 0.43 บาท 
ข) จ านวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคาหุน้ละ 0.48 บาท 
ค) จ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 2 (PAE-W2) ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 4.5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PAE-W2 

ง) จ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (PAE-W1) 
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30.2 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2558 ไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี 

1) ยกเลิกการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 2,320,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

ก) จ านวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคาหุน้ละ 0.48 บาท 

ข) จ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 2 (PAE-W2) ท่ีเสนอขายให้แก้ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 4.5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ PAE-W2 

ค) จ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 1 (PAE-W1) 

2) ยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (PAE-W2) จ านวน 

1,200,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 4.5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ PAE-W2 

3) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม จ านวนเงิน 8,051,717,332 บาท เป็นจ านวนเงิน 4,134,192,138 บาท โดย

การตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 3,917,525,194 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

4) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม จ านวนเงิน 4,134,192,138 บาท เป็นจ านวนเงิน 11,931,044,548 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 7,796,852,410 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

5) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 7,796,852,410 หุน้ ดงัน้ี 

ก) จ านวนไม่เกิน 6,926,852,410 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2.5 หุ้นใหม่ 

ในราคาหุน้ละ 0.15 บาท หากยงัคงมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัจากการจดัสรร ใหจ้ดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งไม่เป็น

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัในราคาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

ข) จ านวนไม่เกิน 870,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 1 (PAE-W1) 
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31. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 มีมติให้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PAE-W1) จ านวน 1,364,539,174 หน่วย ให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PAE-W1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

วนัท่ีออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

อตัราการใชสิ้ทธิ
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุ้นสามญั) 

จ านวนหุ้น
สามญั 

ท่ีถูกใชสิ้ทธิ 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้นคงเหลือ 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ 

(หุ้น) 

วนัครบก าหนดอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

PAE-W1 3 พฤศจิกายน 2557 0.50 1 : 1 1,236,802 1,363,302,372 2 พฤศจิกายน 2559 
       

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นได้มีการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมีจ านวน          
ห น่ วยของใบส าคัญแสดงสิท ธิ ท่ี ใช้สิท ธิจ านวน  148,802 ห น่วย บ ริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนการ          
เปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและช าระแล้วท่ี เป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจากเดิมหุ้นสามัญ          
จ านวน 2,770,740,964 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ิมเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,770,889,766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1          
บาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับส่วนต ่ ากว่ามูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ                
ซ้ือหุ้นดังกล่าวจ านวน เงิน  0.07 ล้านบาท  ภายหลังการจดทะเบียน เพ่ิมทุนดังกล่าว บ ริษัทจะมี ทุนจด                    
ทะเบียนท่ีช าระแลว้รวมเป็นเงิน 2,770.89 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทท่ียงัไม่มีผูม้าใช้สิทธิจ านวน 
1,363,302,372 หน่วย หมดอายใุนปีแลว้ทั้งจ านวน 

 

32. ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณจากขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหวา่งงวด แสดงการค านวณ 
ไดด้งัน้ี 

 

 

  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุด 
  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2559  2558 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (พนับาท)  (239,466)  (182,974) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหวา่งงวด (พนัหุน้)  2,770,766  1,273,304 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน(บาท)  (0.086)  (0.144) 
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33. การบริหารจดัการทุน 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น (3.42):1 และ 

(14.20):1 ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น (2.57):1 และ (6.84):1 
ตามล าดบั 

 

34.  (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

                  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559  2558 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั    
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั -  (4,004) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี(หมายเหตุ 20) 3,072  600 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน 
ก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี 

 
3,072 

  
(3,404) 

 
 
 
 
 
 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุด 
  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2559  2558 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (พนับาท)  (240,267)  (177,982) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหวา่งงวด (พนัหุน้)  2,770,766  1,273,304 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน(บาท)  (0.087)  (0.140) 
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ผลต่างระหว่าง(ค่ าใช้จ่าย)รายได้ภาษี เงินได้ท่ีค  านวณจากก าไรทางบัญ ชีด้วยอัตราภาษี ท่ีใช้ส าห รับปี                

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 ร้อยละ 20 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ -  (181,930) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดค้  านวณดว้ยอตัรา    
ร้อยละ 20 -  36,386 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ท่ีไม่สามารถหักภาษีเงินได ้ 3,072  (8,308) 
ขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -  (31,482) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี 3,072  (3,404) 

 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 จ านวนเงิน  รายได(้ค่าใชจ่้าย)  จ านวนเงิน  
 ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559       
ผลขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

(1,338) 
  

179 
  

(1,159) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558       
ผลก าไรจากการประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

1,393 
  

(278) 
  

1,115 
 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนเงิน  รายได(้ค่าใชจ่้าย)  จ านวนเงิน  
 ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559       

ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(442) 

  
- 

  
(442) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (เฉพาะบริษทั : ไม่มีภาระ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ) เน่ืองจากมีผลขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนั 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี และขาดทุนทาง

ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินเน่ืองจากฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
ต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ ทั้งน้ีสินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชด้งักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อการดอ้ยค่าใน     
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ี 9,934 9,934 9,934 9,934 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดินและอาคาร 18,748 13,663 16,031 10,946 
- ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 35,313 24,856 
- ค่าเผื่อเงินประกนัผลงานจากลูกคา้ 8,789 - 8,789 - 

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 217 681 215 310 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,619 1,964 2,619 1,964 

ประมาณการผลขาดทุนจากสญัญาก่อสร้าง 1,138 - 1,138 - 
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,817 345 1,817 345 

รวม 43,262 26,587 75,856 48,355 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 303 467 298 382 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา 176,687 142,729 155,473 126,304 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีส าหรับขาดทุนทางภาษีทั้ ง
จ านวน แยกตามปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษีไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ส้ินสุดประโยชน์ทางภาษี ส        
ปี 2559 -  127  -  - 
ปี 2560 27,378  27,378  27,348  27,348 
ปี 2561 50,663  50,663  41,932  41,932 
ปี 2562 64,561  64,561  57,024  57,024 
ปี 2563 34,085  -  29,169  - 

รวม 176,687  142,729  155,473  126,304 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีไม่มีวนัส้ินสุดประโยชน์

ทางภาษีภายใตก้ฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 
 
บริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษีน้ีได ้
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35. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 
     และงานระหวา่งก่อสร้าง 

 
(2,656) 

  
11,446 

  
39 

  
8,018 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายการผลิต 167,059  317,914  108,431  274,406 
ขาดทุนในมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) 1,342  (566)  1,162  - 
ขาดทุนจากสญัญาก่อสร้าง 5,691  -  5,691  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 31,619  -  25,423  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  52,283  32,054 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม 13,800  21,004  -  - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 320,125  385,923  212,019  292,555 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 27,726  25,693  15,679  16,749 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 57,517  51,776  29,795  25,305 
หน้ีสงสยัจะสูญ 76,307  2,296  72,822  15,704 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ าหน่าย 2,018  -  2,018  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 54,141  73,656  29,104  39,731 

รวม 754,689  889,142  554,466  704,522 
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36. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามส่วนงานธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งานก่อสร้าง งานใหบ้ริการแก่ งานผลิต ส่วนงานอ่ืน รวม รายการ รวม 
  ธุรกิจน ้ ามนั น ้าประปา  ส่วนงาน ตดับญัชี  
  และก๊าช      

รายไดจ้ากการขายและบริการ        
บุคคลภายนอก 134,211 382,833 10,747 503 528,294 - 528,294 
ระหวา่งส่วนงาน - 2,204 2,961 33 5,198 (5,198) - 

รวม 134,211 385,037 13,708 536 533,492 (5,198) 528,294 
ตน้ทุนขายและบริการ (150,838) (330,765) (22,023) (3,911) (507,537) (9,960) (517,497) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (16,627) 54,272 (8,315) (3,375) 25,955 (15,158) 10,797 

รายไดอ่ื้น       22,150 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (4,005) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (233,186) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (56,693) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้       (260,937) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้       3,072 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     18,399 
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (239,466) 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน :       
สินทรัพยถ์าวร 27,215 151,150 141,016 8,056 327,437 (50,696) 276,741 
สินทรัพยส่์วนกลาง        544,344 

สินทรัพย์รวม       821,085 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 งานก่อสร้าง งานใหบ้ริการ

แก่ธุรกิจ
น ้ ามนัและก๊าช 

งานประกอบ
และติดตั้ง 

งานผลิต
น ้ าประปา 

ส่วนงาน
อ่ืน 

รวม 
ส่วนงาน 

รายการตดั
บญัชี 

รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ         
บุคคลภายนอก 215,305 511,636 15 8,024 193 735,173 - 735,173 
ระหวา่งส่วนงาน - 1,275 - - 34 1,309 (1,309) - 

รวม 215,305 512,911 15 8,024 227 736,482 (1,309) 735,173 
ตน้ทุนขายและบริการ (261,558) (456,416) (4) (18,152) (4,681) (740,811) 2,142 (738,669) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (46,253) 56,495 11 (10,128) (4,454) (4,329) 833 (3,496) 
รายไดอ่ื้น        10,895 
ค่าใชจ่้ายในการขาย        (4,382) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (146,091) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (44,797) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้       (8) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้        (187,879) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (3,404) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม      8,309 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (182,974) 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน :       
สินทรัพยถ์าวร 24,036 181,058 - 123,994 9,693 338,781 (40,833) 297,948 
สินทรัพยส่์วนกลาง      757,579 

สินทรัพย์รวม      1,055,527 
 

37. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด   
37.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 644 861 224 367 
เช็คในมือ 389 3,461 - 3,425 
เงินฝากธนาคาร 38,489 80,334 11,055 57,191 

รวม 39,522 84,656 11,279 60,983 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าของกลุ่มบริษทัมี

อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.38 ถึง 0.80 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.38 ถึง 0.50 ต่อปี) (เฉพาะบริษทั: ร้อย
ละ 0.38 ถึง 0.50 ต่อปี, 2558: ร้อยละ 0.38 ต่อปี) 

 
37.2  รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
รายการหกักลบลบหน้ีระหวา่ง        

ลูกหน้ีการคา้กบัเงินกูย้มืระยะสั้น -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  149  -  - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากบัเจา้หน้ี 
เงินประกนัผลงาน 

 
- 

  
1,192 

  
- 

  
1,192 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากบั 
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 

 
- 

  
2,308 

  
- 

  
2,308 

เจา้หน้ีอ่ืนกบังานระหวา่งก่อสร้าง 2,616  -  -  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นเงินเช่ือ -  4,343  -  399 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  4,331  -  1,608 
สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากการแลกเปล่ียนสินทรัพย ์ -  160  -  - 
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยถ์าวร -  1  -  - 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเงินเช่ือ -  36  -  - 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

(1,159)  1,394  (442)  - 

 
38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งก าไรหรือเพ่ือ
การคา้ 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

   ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทโดยกลุ่มบริษัท มีสินทรัพยท์างการเงินและ    
หน้ีสินทางการเงินท่ีเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

         
         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 
อตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 517 - - 36,093 2,912 39,522 0.38-0.80 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 118,313 118,313 - 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - - - - 50,557 50,557 - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา - - - - 8,394 8,394 - 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 904 32,693 - - - 33,597 5.32 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้า

ประกนั 

15,594 - - - - 15,594 0.90-1.50 

รวม 17,015 32,693 - 36,093 180,176 265,977  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินผดินดัช าระ - - - 420,943 - 420,943 15.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 299,302 299,302 - 
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง - - - - 79,086 79,086 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 27,504 27,504 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ

กิจการอ่ืน 

41,379 - - - 35,405 76,784 4.76-10.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

2,625 - - - 1,490 4,115 8.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,583 18,512 - - - 26,095 6.28-7.00 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3,681 2,877 - - - 6,558 2.80-8.36 

รวม 55,268 21,389 - 420,943 442,787 940,387  
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         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภายใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 
อตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 77,166 7,490 84,656 0.38-0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 145,495 145,495 - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - - - - 51,280 51,280 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา - - - - 85,691 85,691 - 
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 789 33,598 - - - 34,387 5.32 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 7,381 - - - - 7,381 0.80-1.15 

รวม 8,170 33,598 - 77,166 289,956 408,890  
        

หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช าระ - - - 16,601 - 16,601 15.00 
เงินเบิกเงินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

- - - 42,259 - 42,259 7.75-8.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 318,104 318,104 - 
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง - - - - 93,095 93,095 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 42,158 42,158 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 72,284 - - - - 72,284 4.88-10.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,655 - - - - 2,655 5.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 41,815 343,933 - - - 385,748 7.20-15.00 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,602 7,076 - - - 12,678 0.17-0.70 

รวม 122,356 351,009 - 58,860 453,357 985,582  
 

         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภายใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 
อตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 11,024 255 11,279 0.38-0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 73,964 73,964 - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - - - - 48,250 48,250 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา - - - - 7,861 7,861 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 13,659 - - - - 13,659 1.05-1.50 

รวม 13,659 - - 11,024  130,330 155,013  
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         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภายใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 
อตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

.        หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช าระ - - - 387,348 - 387,348 15.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 261,771 261,771 - 
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง - - - - 79,086 79,086 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 27,504 27,504 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 27,589 - - - - 27,589 9.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 8.00 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 510 564 - - - 1,074 6.60-8.36 

รวม 30,724 564 - 387,348 368,361 786,997  
 

         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภายใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 
อตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 57,161 3,822 60,983 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 79,429 79,429 - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - - - - 40,126 40,126 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา - - - - 84,175 84,175 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4,952 - - - - 4,952 1.35-1.50 

รวม 4,952 - - 57,161  207,552 269,665  
        หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเงินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

- - - 42,259 - 42,259 7.75-8.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 282,165 282,165 - 
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง - - - - 92,782 92,782 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 41,969 41,969 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 27,589 - - - - 27,589 9.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,655 - - - - 2,655 5.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 34,744 300,707 - - - 335,451 7.75-15.00 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 476 1,074 - - - 1,550 0.55-0.70 

รวม 65,464 301,781 - 42,259 416,916 826,420  
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงมิได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงไว ้อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร           
ของกลุ่มบริษทั เช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึง

ไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง 

(หน่วย : ‘000)  (หน่วย : ‘000) 

ดอลลาร์ฮ่องกง -  574  -  - 
หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง        

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 14  14  14  14 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีฐาน   
ของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจาก
ลูกหน้ีเหล่านั้น นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่าย
บริหารเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีในอดีตของลูกหน้ี ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่เพียงพอแลว้ 

 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว มี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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39. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการกลุ่ม
บริษทัยงัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

 
39.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบัธนาคาร ดงัน้ี 
 

 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

หนงัสือค ้าประกนั 376.54 393.37 373.98 390.86 
 

39.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ียงัไม่เบิกใชจ้ านวน 
17.44 ลา้นบาท และจ านวน 6.95 ลา้นบาท ตามล าดับ (เฉพาะบริษัท: 17.44 ลา้นบาท และจ านวน 6.95     
ลา้นบาท ตามล าดับ) และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีท่ียงัไม่เบิกใช้จ านวน 5.70 ลา้นบาท และจ านวน 11.37    
ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทั: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 2.37 ลา้นบาท) 

 
39.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสญัญาใหบ้ริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบงาน

หรือยงัไม่ไดป้ฎิบติังาน ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
สญัญาใหบ้ริการ     

ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบงาน 86.65 148.62 46.90 119.72 
 

39.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
จา้งผูรั้บเหมาช่วง จ านวนเงิน 33.60 ลา้นบาท  
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39.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าจ าแนกตามก าหนดช าระ
ได ้ดงัน้ี 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ภายใน 1 ปี 3,739 1,545 2,919 336 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,931 1,208 4,529 574 

รวม 8,670 2,753 7,448 910 

 
40. คดีความ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญัซ่ึงผลของคดียงัไม่

ส้ินสุดมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

40.1  คดีความของบริษทั 
 

1) คดีแรงงาน และผิดสญัญาจา้ง 
 

     (หน่วย : ลา้นบาท) 

คดดี า ถูกฟ้อง บริษทัตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ค าพิพากษา 

หมายเลขที่ ร้องคดี เป็นจ าเลยที่ ฐานความผดิ เสียหาย  

4910/2552 แพง่ 1 ผิดสญัญาจา้ง 1.68 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา 

264/2557 แพง่ 1 ค่าสินคา้ 1.92 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 1.82 ลา้นบาท) 

350/2557 แพง่ 1 ค่าสินคา้ 0.29 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 0.26 ลา้นบาท) 

2293/2557 แพง่ 1 ค่าเช่า 0.91 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 0.25 ลา้นบาท) 

1243/2557 แพง่ 1 ค่าจา้ง 10.43 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 8.03 ลา้นบาท) 

1418/2557 แพง่ 1 ค่าสินคา้ 1.09 บริษทั ท าสญัญาประนีประนอมยอมความ 

     โดยบริษทัตอ้งช าระหน้ี จ  านวนเงิน 1.09 ลา้นบาท 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 1.09 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 คงเหลือ 0.31 ลา้นบาท ) 

1404/2557 แพง่ 1 ค่าจา้ง 9.52 บริษทัท าสญัญาประนีประนอมยอมความ 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 7.69 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 คงเหลือ 6.39 ลา้นบาท) 
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     (หน่วย : ลา้นบาท) 

คดดี า ถูกฟ้อง บริษทัตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ค าพิพากษา 

หมายเลขที่ ร้องคดี เป็นจ าเลยที่ ฐานความผดิ เสียหาย  

1554/2557 แพง่ 1 ค่าเช่า 0.88 บริษทัท าสญัญาประนีประนอมยอมความ 

     โดยบริษทัตอ้งช าระหน้ี จ  านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 0.14 ลา้นบาท ณ               
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คงเหลือ 0.09 ลา้นบาท) 

1709/2557 แพง่ 1 ผิดสญัญาจา้ง 186.89 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษายนืเห็นดว้ยกบัค  าสัง่จ  าหน่าย       
คดีของศาลชั้นตน้ 

2018/2557 แพง่ 1 ค่าสินคา้ 0.38 บริษทัท าสญัญาประนีประนอมยอมความ 

     โดยบริษทัตอ้งช าระหน้ี จ  านวนเงิน 0.34 ลา้นบาท 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 0.34 ลา้นบาทณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 คงเหลือ 0.04 ลา้นบาท) 

1849/2557 แพง่ 1 ค่าจา้ง 0.60 บริษทัท าสญัญาประนีประนอมยอมความ 

     โดยบริษทัตอ้งช าระหน้ี จ  านวนเงิน 0.54 ลา้นบาท 

     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ  านวนเงิน 0.54 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 คงเหลือ 0.14 ลา้นบาท) 

1243/2557 แพง่ 2 ค่าจา้ง 42.70 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้
บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบในมูลหน้ีดงักล่าว 

729/2558 แพง่ 1 ค่าสินคา้ 0.85 บริษทัท าสญัญาประนีประนอมยอมความโดยบริษทั      
ตอ้งช าระหน้ี จ  านวนเงิน 0.61 ลา้นบาท(บนัทึกบญัชี      
แลว้ จ  านวนเงิน 0.61 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม      
2559 คงเหลือ 0.58 ลา้นบาท) 

849/2558 แพง่ 1 ผิดสญัญากูเ้งินและ
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

31.86 อยูร่ะหวา่งศาลนดัสืบพยาน(บนัทึกบญัชีแลว้จ านวน       
เงิน 34.75 ลา้นบาท) 

848/2558 แพง่ 1 ผิดสญัญาจา้ง 73.43 อยูร่ะหวา่งศาลนดัสืบพยาน 

พ.111/2558 แพง่ 1 ผิดสญัญาจา้ง 0.74 บริษทัท าสญัญาประนีประนอมยอมความโดยบริษทั     
ตอ้งช าระหน้ี จ  านวนเงิน 0.55 ลา้นบาท(บนัทึกบญัชี      
แลว้ จ  านวนเงิน 0.55 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
คงเหลือ 0.52 ลา้นบาท) 

691/2558 แพง่ 1 ค่าเช่า 0.26 อยูร่ะหวา่งศาลนดัพิจารณา (บนัทึกบญัชีแลว้จ านวน        
เงิน 0.23 ลา้นบาท) 

2002/2559 แพง่ 1 ค่าจา้ง 4.87 อยูร่ะหวา่งศาลนดัพิจารณา (บนัทึกบญัชีแลว้จ านวน     
เงิน 4.42 ลา้นบาท) 

รย. 38-43,  
65-77/2559 

แพง่ 1 ค่าจา้ง 0.31 อยูร่ะหวา่งศาลนดัพิจารณา 

1140/2559 แพง่ 1 ค่าจา้ง 1.32 อยูร่ะหวา่งศาลนดัพิจารณา 
 

2) คดีฟ้องแยง้ฐานผิดสญัญาจา้ง – คดีด าหมายเลขท่ี 858/2556 
 

บริษทัเป็นโจทกฟ้์องกิจการแห่งหน่ึงในเร่ืองการผดิสญัญา (ล่าชา้) ซ่ึงมีทุนทรัพยใ์นการฟ้อง จ านวน 
59.21 ลา้นบาท กิจการแห่งนั้นได้ยื่นต่อสู้คดีพร้อมทั้งฟ้องแยง้กับบริษทั โดยมีทุนทรัพยใ์นการฟ้อง 
จ านวน 538.82 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นโจทก ์ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งนดัสืบพยาน              
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อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ศาลลม้ละลายกลางได้มีค  าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟ ู  
กิจการบริษัท ดังนั้ น คดีความข้างต้นจึงอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 90/12 พระราชบัญญัติ      
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 

 

40.2  คดีความของบริษทัยอ่ย 
 

     (หน่วย : ลา้นบาท) 

คดดี าหมายเลขที่ ประเภทคดี บริษทัตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ค าพิพากษา 

 ที่ถูกฟ้องร้อง เป็นจ าเลยที่ ฐานความผดิ เสียหาย  

1086/2557 แพง่ 1 ค่าเสียหาย 10.33 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

4937/2557 แพง่ 1 ผิดสญัญาจา้ง 7.11 บ ริษัท ย่อยท าสัญญ าป ระ นีป ระนอมยอม        
ความโดยบ ริษัทต้องช าระห น้ี  จ  านวน เงิน         
2.82 ล้านบาท(บันทึกบัญ ชีแล้ว  จ  านวน เงิน      
2.82 ล้ าน บ าท  ณ  วัน ท่ี  31 ธั น ว าค ม  2559  
ค ง เห ลื อ  0.60 ล้ าน บ าท  ต่ อ ม า ใ น เ ดื อ น       
มกราคม  2560 บ ริษัท ย่อ ยได้ จ่ ายช าระห น้ี
ครบถว้นแลว้ทั้งจ  านวน) 

3520/2558 แพง่ 1 ผิดสญัญาจา้ง 14.38 บริษทัยอ่ยท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
โด ยบ ริษั ท ย่ อ ย ต้ อ งช าร ะ ห น้ี  จ  าน วน              
เ งิน  10.39 ล้ าน บ าท  (บั น ทึ ก บัญ ชี แ ล้ ว      
จ  าน วน เงิน  10.39 ล้ าน บ าท  ณ  วัน ท่ี  3 1 
ธนัวาคม 2559 คงเหลือ 10.39 ลา้นบาท) 

 

41. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 
 
  บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

เพ่ิม(ลด) ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

เพ่ิม(ลด) ตามท่ีจดัประเภท
ใหม ่

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 230,605 (85,110) 145,495 306,125 (49,956) 256,169 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,484 9,087 12,571 19,021 (7,789) 11,232 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,027 1,812 4,839 370 2,132 2,502 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 74,211 74,211 - 55,613 55,613 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 433,328 (102,470) 330,858 486,724 (113,551) 373,173 
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ - 82,170 82,170 - 84,522 84,522 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 92,782 313 93,095 102,580 1,393 103,973 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 42,064 95 42,159 39,188 98 39,286 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 19,892 19,897 28 27,538 27,566 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

เพ่ิม(ลด) ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

เพ่ิม(ลด) ตามท่ีจดัประเภท
ใหม ่

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 154,527 (75,098) 79,429 261,188 (39,712) 221,476 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,485 2,173 5,658 19,022 (12,826) 6,196 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - 1,812 1,812 - 2,132 2,132 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 71,113 71,113 - 50,406 50,406 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 389,802 (95,722) 294,080 451,682 (106,089) 345,593 
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ - 82,170 82,170 - 84,522 84,522 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 13,552 13,557 28 21,567 21,595 

   
การจดัประเภทรายการบญัชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไร(ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ี      

ไดร้ายงานไว ้
 

42. การอนุมติังบการเงิน 
 

กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัไดอ้นุมติัการออกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 25600 
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