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ข้ข้อมูลส าคัญทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทอมูลส าคัญทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 

 

รายการ ปี2560 ปี 2559 ปี 2558 

ผลการด าเนินงาน    

รายได้จากการขายและงานก่อสร้าง 417.58 528.29 735.17 

รายได้รวม 422.59 535.41 746.04 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 12.73 10.80 (3.50) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (161.54) (252.02) (193.23) 

สถานะทางการเงิน    

สินทรพัยร์วม 703.14 821.08 1,055.53 

หน้ีสินรวม 1,201.72 1,159.99 1,135.48 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (498,57) (338.90) (79.95) 

อตัราส่วนทางการเงิน    

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.20 0.21 0.52 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (2.41) (3.42) (14.20) 

อตัราก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น  (%) 0.03 0.02 0.00 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธิ    (%) (0.39) (0.49) (0.26) 

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) (0.05) (0.09) (0.14) 

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

ในปี 2560 ทีผ่่ำนมำบรษิทัยงัคงนโนบำยด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรบรกิำรอุตสำหกรรมน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตนิอกชำยฝ ัง่ 

ซึง่ท ำใหบ้รษิทัยงัคงรกัษำระดบักำรเตบิโตในธุรกจิดำ้นกำรบรกิำรทำงอุตสำหกรรมน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตนิอกชำยฝ ัง่อย่ำง

ต่อเน่ือง และบรษิัทได้ขยำยกำรให้บรกิำร กำรบรหิำรจดักำรบุคลำกรงำนซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอื่นอกี

ดว้ย  

 

แต่เนื่องจำกภำวะอุตสำหกรรมเกี่ยวกบัน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตใินปี 2560 ยงัอยู่ในภำวะผนัผวนจำกรำคำน ้ำมนัดบิ

ในตลำดโลกลดลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่อง จึงท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนกำรส ำรวจและขุดเจำะน ้ ำมันและก๊ำซ

ธรรมชำต ิซึง่เป็นลูกคำ้รำยใหญ่ทีส่ ำคญัของบรษิทัชะลอกำรลงทุนมผีลท ำใหก้ำรขยำยตวัดำ้นรำยไดข้องบรษิทัอยู่ในวงจ ำกดั

และไม่สำมำรถสรำ้งรำยไดม้ำกพอทีจ่ะชดเชยรำยไดจ้ำกธุรกจิก่อสรำ้งทีข่ำดหำยไป อย่ำงไรกด็บีรษิทัมคีวำมเชื่อมัน่ว่ำภำวะ

อุตสำหกรรมเกีย่วกบัน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิตลอดจนอุตสำหกรรมดำ้นปิโตรเคม ีจะมกีำรขยำยตวัเพิม่ขึน้ในระยะเวลำใกลน้ี้

เน่ืองจำกเป็นสนิคำ้อุปโภคทีม่คีวำมส ำคญั   

 

สว่นในปี 2561 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งองคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัฐำนะปจัจุบนั สว่นกลยุทธร์ะยะยำว

บรษิัทยงัคงมุ่งเน้นธุรกจิด้ำนบรกิำรอุตสำหกรรมน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ ตลอดจนกำรบรหิำรจดักำรบุคลำกรงำนซ่อมบ ำรุง

อุปกรณ์ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอื่นๆ ซึง่จะสรำ้งโอกำสและเพิม่รำยไดใ้หก้บับรษิทัรวมถงึบรษิทัในเครอืทีม่กีำรใหบ้รกิำรที่

ครบวงจร แมใ้นช่วงที่อุตสำหกรรมน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีอยู่ในช่วงชะลอตวั บรษิทัยงัใหบ้รกิำรดำ้น

งำนซ่อมบ ำรุงและตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่บรษิทัยงัคงมัน่ใจว่ำ บรษิทัยงัคงไดร้บักำรยอมรบัจำกลกูคำ้ในดำ้นคุณภำพและ

กำรท ำงำนรวมถงึประสบกำรณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัทีด่ตีลอดมำ  

    

ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภำค

ส่วนที่ได้ให้ควำมไว้วำงใจและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทด้วยดีเสมอมำ และขอให้เชื่อมัน่ว่ำคณะกรรมกำร            

คณะผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนทุกคนมุ่งมัน่ทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้องค์กรก้ำวไปสู่

ควำมส ำเรจ็ทีม่ ัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป  

 

 

 

   นำยเจรญิ ประจ ำแท่น  
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ประวัตคิณะกรรมการบริษัท ประวัตคิณะกรรมการบริษัท   
นายเจริญ  ประจ าแท่น  

 ต าแหนง่ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 19 มีนาคม 2557) 

 อาย ุ  70  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม  
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
- นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program 56/2006  จาก IOD 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 56/2006  จาก IOD 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program 14/2006  จาก IOD 
- หลกัสตูร Improve The Quality of financial reporting QFR/2006  

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน บริษัททาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ประสบการณ์การท างาน ( 5 ปีย้อนหลงั)  
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลงังาน 
- รองอธิบดี (นกับริหาร 9) กรมธุรกิจพลงังาน 
- ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานโยธาธิการ) 

 การด ารงต าแหนง่กรรมการอื่นๆในปัจจบุนั  / - ไมม่ี- 

 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
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ประวัตคิณะกรรมการบริษัทประวัตคิณะกรรมการบริษัท    
  ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธ์ิ 
 ต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท,กรรมการอิสระ(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 24 กมุภาพนัธ์ 2549) 

 อาย ุ  76  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต เนติบณัฑิตไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 56/2006  จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  
-ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลงั) 

-นายทหารประจ าศนูย์รักษาความปลอดภยัส านกังานผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 
-กรรมการสมาคมศิษย์เกา่อ านวยศิลป์ 
-เลขาธิการสโมสรการไฟฟ้านครหลวง 
-กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร 
-กรรมการบริษัท บจ. กรุงเทพธนาคม 
-รองผู้วา่การงานธุรกิจการไฟฟ้านครหลวง 
 

 การด ารงต าแหนง่กรรมการอื่นๆในปัจจบุนั  / - ไมม่ี- 

 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
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หน้ำ 7 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ประวัตคิณะกรรมการบริษัท ประวัตคิณะกรรมการบริษัท   
  นายปัณณณ์ธีร์   ศรีว่องไทย  
 ต าแหนง่ กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 21 พฤษภาคม  2557) 

 อาย ุ  55  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั รามค าแหง  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program 72/2008  จาก IOD 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 19/2015  จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  

- กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการมลูนิธิพิพิธภณัฑ์ วงัวรดิศ 
- เจ้าของส านกังานทนายความศรีว่องไทย 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความบริษัท แพลนบี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ มลูนิธิหมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยัดิศกลุ 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท คิมเบอร์ลีย์่ – คล๊าค ประเทศไทย จ ากดั 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เป่าจินจง จ ากดั และบริษัทในเครือ 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ โรงแรมอมารีโวค รีสอร์ท แอนด์ สปา และบริษัทในเครือ 

 การด ารงต าแหนง่กรรมการอื่นๆในปัจจบุนั   

- กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) 
 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
 
 
 
 
 
 

  
  



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 8 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ประวัตคิณะกรรมการบริษัท ประวัตคิณะกรรมการบริษัท   
  นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 
 ต าแหนง่ กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 21 พฤษภาคม  2557) 

 อาย ุ  50  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม  
- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลยั เซนต์หลยุส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  

- กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แมสเทค ลงิค์ จ ากดั  
- ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน  บริษัท ไฮแอท คลาวด์ คอมพิวติง้ จ ากดั  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลงั) 

- ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน  บริษัท ไฮแอท คลาวด์ คอมพิวติง้ จ ากดั  
 การด ารงต าแหนง่กรรมการอื่นๆในปัจจบุนั   

- กรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท แมสเทค ลงิค์ จ ากดั  
 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 9 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ประวัตคิณะกรรมการบริษัท ประวัตคิณะกรรมการบริษัท   
นายสุริยะ  ตันตวิิวัฒน์ 
 ต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทั   

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 13 มถุินำยน  2557) 
 อำยุ  52  ปี 
 คุณวุฒกิำรศกึษำ/กำรอบรม  

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
- ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์บณัฑติ มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปจัจุบนั  
- กรรมกำรบรษิทั  บรษิทัพเีออ ี(ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั ไฮแอท คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั 
- กรรมกำรบรษิทั ไมยรำพ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั   

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปียอ้นหลงั) 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยกำรตลำด บรษิทั ไฮแอท เทคโนโลยี ่จ ำกดั 
- ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั ไซอกี เอน็จเินียริง่ จ ำกดั 
- วศิวกร บรษิทั ไทยสงวน วำนิช บสิเินส ซสิเทม็ส ์จ ำกดัประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ   

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอื่นๆในปจัจุบนั   
- กรรมกำรบรษิทั ไมยรำพ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั   

 สดัสว่นในกำรถอืหุน้ในบรษิทั  /   - ไม่ม-ี 
 ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื บรษิทัย่อย / - ไม่ม ี– 
 ประวตักิำรท ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำ / -  ไม่ม ี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 10 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ประวัตคิณะกรรมการบริษัท ประวัตคิณะกรรมการบริษัท   
นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว  
 ต าแหนง่ กรรมการบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 24 สงิหาคม 2559) 

 อาย ุ  63  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม  
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
- Bachelor of Science Industrial Engineering Adamson University  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จาก IOD 
- หลกัสตูรพิเศษนกัปกครองระดบัสงู นปส.รุ่น 57 สถาบนัด ารงราชานภุาพกระทรวงมหาดไทย 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายเอกชน รุ่น 12 จากสถาบนัพระปกเกล้า  
- หลกัสตูร ป.ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อมฯ ระดบัสงู จากสถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูร ภาวะผู้น าของนกัปกครองท้องถ่ิน รุ่น 25 จากสถาบนัพฒันาภาวะผู้น าการปกครองท้องถ่ิน 
- Finance for Executives Program จาก มหาวิทยาลยั มหิดล  
- โครงการฝึกอบรมพฒันาความสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหาร กองทพัอากาศ รุ่นท่ี 9 จากกองทพัอากาศ  

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  

- กรรมการบริษัท,และกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 
- รองผู้วา่การ (วิศวกรรมการและกอ่สร้าง) การประปานครหลวง  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลงั) 

- ผู้ เช่ียวชาญการประปานครหลวงระดบั 10  
- ผู้ช่วยผู้วา่การ (บริการ 2) การประปานครหลวง  
- ผู้ช่วยผู้วา่การ (บริการ 5) การประปานครหลวง  
- ผู้จดัการส านกังานประปา สาขาประชาช่ืน 

 การด ารงต าแหนง่กรรมการอื่นๆในปัจจบุนั  / - ไมม่ี-   

 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
 
 
 
 
 
 

  
  



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 11 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ประวัตคิณะกรรมการบริษัท ประวัตคิณะกรรมการบริษัท   
นายพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง   
 ต าแหนง่ กรรมการบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 24 สงิหาคม 2559) 

 อาย ุ  62  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม  
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  
- หลกัสตูร ป.ป.ร.8 จากสถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูร ว.ท.บ.54 วิทยาลยัการทพับก 
- หลกัสตูร พ.ต.ส. 3 ส านกังานคณะกรรมการ การเลอืกตัง้  
- หลกัสตูร บ.ย.ส.19 วิทยาลยัการยตุิธรรม  

 ประสบการณ์การท างานและกรรมการอื่นๆในปัจจบุนั  

- กรรมการบริษัท,และกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอกภคั กรุ๊ป จ ากดั 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท กปัตนับชุพฒันา จ ากดั  
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.พี.เอ. เรียลเอสเตท จ ากดั  
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสพีแอนด์พี ภาวี จ ากดั  
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท ตัง้ปณิธาน 2558 จ ากดั  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลงั) 

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เรด ด็อท  
 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 12 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ประวัตคิณะกประวัตคิณะกรรมการบริษัท รรมการบริษัท   
นายสมพร  ม่ังมี  
 ต าแหนง่ กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 10 กมุภาพนัธ์ 2558) 

 อาย ุ  49  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม  
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิติพฒันบริหารศาสตร  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 226/2016 จาก IOD 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม (นมช3) 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  

- กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน)  
- รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานปฏิบตักิาร  
- ที่ปรึกษา บริษัท กลอร่ีคอนสตรัคชัน่ จ ากดั   

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลงั) 

- กรรมการ บริษัท ไฮควอลติี ้อินด์สเทรียลโปรดกัส์ จ ากดั   
 การด ารงต าแหนง่กรรมการอื่นๆในปัจจบุนั  /    - ไมม่-ี 

 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 13 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

      ประวัตคิณะกรรมการบริษัท ประวัตคิณะกรรมการบริษัท   
นายวีรพันธ์  ณ ระนอง   

 ต าแหนง่ กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 27 กมุภาพนัธ์ 2558) 

 อาย ุ  56  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ปริญญาตรี สาชาการบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  

- กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน)  
- กรรมการบริษัท พีเออี เทคนคิอลเซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

- รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน  
 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลงั) 

- กรรมการ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
- กรรมการ บริษัท ไลฟ์ เอสเตท จ ากดั 
- ผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบริษัท แปลน เอสเตท จ ากดั   

 การด ารงต าแหนง่กรรมการอื่นๆในปัจจบุนั  /    - ไมม่-ี 

 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
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ประวัตคิณะกรรมการบริษัท ประวัตคิณะกรรมการบริษัท   
นายกัมพล  คุปตะวินิจ    
 ต าแหนง่ กรรมการบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 20 มิถนุายน  2560) 

 อาย ุ  67  ปี 

 คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม  
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management Manila Philippines 
: ปริญญาตรี วิศวอตุสาหกรรม– California Polytechnic State University San Luis Obispo, California, USA  

 ประสบการณ์การท างานและกรรมการอื่นๆในปัจจบุนั  
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร / Operation Directorบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- รองผู้อ านวยการ /Vice President Mitsui Engineering Thailand Co., LTD. 
- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการน า้มนัและก๊าซธรรมชาติบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการ แผนกบริการอตุสาหกรรมและการค้าบริษัท พเีออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้จดัการ แผนกพฒันาธุรกิจ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลงั) 

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท APEX Health Care 
 สดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา / -  ไมม่ี - 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทข้อมูลทั่วไปของบริษัท  
       

 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั พเีออ ี(ประทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เลขทะเบยีนบรษิทั                     : 0107538000291 (บมจ. 0552) 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่                     : เลขที ่69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสขุสมำน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

โรงประกอบสงขลำ : เลขที ่164/6 หมู่ 6 ต ำบลหวัเขำ อ ำเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลำ 90280 

โรงประกอบระยอง 1 : เลขที ่88/2 หมู่5 ต ำบลมะขำมคู่ อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 

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

บรษิทัพเีออเีทคนิคคอลเซอรว์สิ  

 

ส ำนกังำนระยอง 

: เลขที ่69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสขุสมำน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

เลขที ่67/8 ถ.หำดทรำยทอง มำบตำพุด อ.เมอืง จ.ระยอง 21150 

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

โทรสำร (ส ำนกังำนใหญ่) : 0-2322-2970-1 

Email address:  : info@pae.co.th 

Company Website : www.pae.co.th 

นายทะเบียนหุ้น   

ชื่อส ำนกังำน  : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทีต่ัง้ : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ถนนรชัดำภเิษก แขวง ดนิแดง เขต ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท ์  : 02-009-9000 

โทรสำร : 02-009-9991 

ช่ือผูส้อบบญัชี : 

นำงสำวซูซำน เอี่ยมวณิชชำ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่4306 /หรือ     
นำยสชุำต ิพำนิชยเ์จรญิเลขทะเบยีน 4475 และ/หรอื นำงสำวยุพนิ ชุ่มใจ 
เลขทะเบยีน 8622 และ/หรอื นำงสำวชื่นตำ ชมเมนิ เลขทะเบยีน 7570 
และ/หรอื นำงสำววนัด ีเอีย่มวณิชชำ เลขทะเบยีน 8210 และ/หรอื  
นำยเกยีรตศิกัดิ ์วำนิชยห์ำนนท ์เลขทะเบยีน 9922 

ชื่อส ำนกังำน   : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ำกดั (ส ำนกังำน) 
ทีต่ัง้ : ทีอ่ยู่: 503/31 อำคำรเคเอสแอลทำวเวอร ์ถนนศรอียุธยำ  

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกทม 10400. โทรศพัท:์ 662-642-6172-4. 

โทรสำร : (662) 642-6253 

  

http://www.pae.co.th/
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 วิสยัทศัน์ 

 

 

 

 

  
 

  

 

รักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจให้บริการ ด้าน Engineering, Procurement 

and Construction (EPC) รวมถึงการจดัส่งบคุลากรทีมี่ความเชี่ยวชาญ

เพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน ้ ามันและก๊าซทั้ง

ภายในประเทศและระดับภูมิภาค โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าการ

ให้บริการครบวงจร ด้าน Engineering, Procurement and Construction (EPC) โดยเร่ิมตัง้แต่การออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง 

จดัหาวสัดอุปุกรณ์ การจดัส่งบคุลากรทีมี่ทกัษะ ประสบการณ์ และความช านาญเพือ่ปฏิบติังานใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนการใหบ้ริการ

ต่างๆ ในอตุสาหกรรมพลงังาน ไดแ้ก่ น ้ามนั ก๊าซ และปิโตรเคมี ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 

 

 

 เป็นผู้ น าในการให้บริการด้านออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ (EPC) Engineering, Procurement and 

Construction  ที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงาน น า้มันและก๊าซปิโตรเคมี และพลังงานทางเลือกที่เก่ียวข้องทัง้

ภายในประเทศและระดบัภมูิภาค 

 ให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน า้มันและก๊าซทัง้

ภายในประเทศและระดบัภมูิภาค 

 บริหารต้นทุนการด าเนินการ และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินธุ รกิจทัง้หมดบรรลุ

เป้าหมาย 

 มุ่งมัน่พฒันาระบบบริหารการจดัการอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ความเจริญเติบโตของบริษัทและเพื่อการพฒันาบคุลากรให้บรรลเุป้าหมายตามที่บริษัทก าหนดไว้ 

 มุง่เน้นการบริหารการจดัการท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและยดึหลกัธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใส สู่

การเติบโตอย่างยัง่ยืนและต่อเนื่องขององค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานในองค์กร 

รวมถึงสงัคมและสิง่แวดล้อม 

  

เราจะเป็นผู้ให้บริการที่ไดร้บัการยอมรบัสูงสดุ 
ทัง้ด้านวิศวกรรม บุคลากร ,ส่ิงอ านวยความ
สะดวกอุปกรณ์เคร่ืองมือใน อุตสาหกรรม
พลังงาน น ้ ามันและก๊าซ , ปิโตรเคมี และ
อตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
                                         เป้าหมาย  

เป้าหมายและกลยทุธใ์นการด าเนิน
ธรุกิจของบริษทั 

พันธกจิ 
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 17 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ภาพรวมการประกอบธรุกิจภาพรวมการประกอบธรุกิจ    
  

ทนุจดทะเบียน   8,051,717,332  บาท 

ทนุช าระแล้ว    2,770,889,766  บาท 

 
 

** หมายเหตุ มีบริษัทย่อยที่ยกเลิกกิจการไปแล้ว 1 บริษัทได้แก่ ** 

1.  บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อนิเตอร์เนช่ันเนล จ ากัด** *   ปัจจุบันหยุดด าเนินธุรกิจแล้ว** อยู่ระหว่างการช าระบัญชี
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โครงสร้างรายได้โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีการประกอบธุรกิจโดยมีมลูคา่รายได้จ าแนกตามสายงานในระยะเวลา    
3  ปีย้อนหลงัดงันี ้                                                                                                                                         

โครงสร้างรายได้ (บริษัทและบริษัทย่อย) 
โครงสร้างรายได้ (บริษัทและบริษัทย่อย) % ถอืหุ้น

ของ
บริษัท 

2560 2559 2558 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

1. รายได้จากการให้บริการธุรกิจน า้มันและก๊าซ
ธรรมชาติ 

       

 1.1 บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)   208,527 49.90 236,780 44.82 324,505 44.14 

  1.1.1 หนว่ยงานสงขลา               

  1.1.2 หนว่ยงานระยอง               

  1.1.3 หนว่ยงานลานกระบือ               

2 รายได้การให้บริการตามสญัญาก่อสร้าง               

 2.1 บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)   43,296 10.36 104,827 19.84 203,576 27.69 

 2.2 บมจ. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 72.12 39,419 9.43 29,384 5.56 11,729 1.60 

3 รายได้การให้บริการทดสอบโดยไมท่ าลาย (NDT 
- Non Destructive Testing) 

             

 3.1 บมจ. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 72.12 112,617 26.959.43 146,565 27.74 187,338 25.48 

  3.1.1 บริการทดสอบโดยไมท่ าลาย 
(NDT)  

              

  3.1.2 บริการทดสอบและรับรอง
คณุภาพ 

              

4 รายได้ให้บริการผลติน า้ประปา               

 4.1 บจก พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน 67.77 7,240 1.73 10,747 2.03 8,024 1.09 

5 รายได้จากการขายสนิค้า               

 5.1 บมจ. พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล  55.55 6,754 1.62     

6 รายได้อื่นๆ                 

  6.1 บจก โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ 54.94 - - - - - - 

  6.2 บมจ. พีเออดี เอ็นเนอร์ยี่ โซลชูัน่ 99.99 - - - - - - 

   รวม 417,852 100.00 258,294 100.00 735,173 100.00 
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ภาพรวมกภาพรวมการประกอบธรุกิจารประกอบธรุกิจ  
 ธุรกจิของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี ้

1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานรวมไปถงึอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbons)  

 ขอบเขตของงานครอบคลมุลกูค้าในอตุสาหกรรมน า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี ท่ีบริษัทให้บริการเร่ิมตั ง้แต่

งานบริการด้านการออกแบบและค านวณทางวิศวกรรม (งานบริการEngineering), ผลติประกอบและติดตัง้ชดุอปุกรณ์หรือ

งานโครงสร้าง (งานบริการ Oil & Gas), งานซ่อมบ ารุง, โดยบริษัทมีศกัยภาพในการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับและผ่านการ

ประเมินในทุกข้อก าหนด ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านคุณภาพของงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่

ก าหนด ทีมวิศวกรและบุคลากรของบริษัทล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการท างานสูงจาก

หลากหลายโครงการที่ผ่านมา อาทิเช่น การก่อสร้างศูนย์กลางของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Complexes) 

โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติทัง้บนฝ่ังและนอกชายฝ่ังทะเล เป็นต้น และนอกจากนีย้งัมีบริษัท พีเออี 

เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทและถือเป็นบริษัทชัน้น าในงานบริการด้านการตรวจสอบแบบไม่

ท าลาย (Non-destructive Testing, NDT) หรือสอบเทียบงานเช่ือม อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ตามหลักมาตรฐานและ

ข้อก าหนดสากล โดยเสนอบริการเป็นผู้ตรวจสอบอิสระให้แก่งานก่อสร้างงานบ ารุงรักษา 

2. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructures) 

 งานโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่งานวิศวกรรมโยธาส าหรับพลงังานและระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ตลอดจนโรงงาน

อตุสาหกรรม อาคารส านกังาน งานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีบริการน า้มนัและก๊าซ เป็นต้น 

ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี ้ 

1. บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากดั ผู้น าเข้า จ าหน่าย อปุกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการก่อสร้างแท่น

ขดุเจาะ   ผลิต และจ าหน่ายส่งน า้ดิบ/น า้ดื่ม/น า้ประปาซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 67.77 ของทุนจดทะเบียน เพื่อ

ขยายการลงทนุด้านการผลติและขายน า้ประปาและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ในอนาคต  

2. บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลชูัน่ จ ากดั ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการจดัฝึกอบรม สมัมนา ให้ความรู้ ให้การ

ปรึกษาแนะน าด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพ การบริหารจดัการความปลอดภยั การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ

บริหารจดัการสขุศาสตร์อุตสาหกรรม การบริหารจดัการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจดัการ

ความรู้แขนงอื่นๆ และประกอบธุรกิจจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (จะ

เปิดให้บริการในปี 2561) 

3. บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ จ านวน 72.12 % ถือเป็นบริษัทชัน้น าในงาน

บริการด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย หรือสอบเทียบงานเช่ือม อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ตามหลักมาตรฐานและ

ข้อก าหนดสากล โดยเสนอบริการเป็นผู้ตรวจสอบอิสระให้แก่งานก่อสร้างงานบ ารุงรักษาประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการด้าน

ทดสอบแบบไมท่ าลาย (Non Destructive Testing) ในธุรกิจก่อสร้างที่เก่ียวกบัเหล็กท่อโลหะในอตุสาหกรรมโรงกลัน่น า้มนั 

อาคารสงู โรงงานอตุสาหกรรม และ X-Ray ทอ่และถงัแก๊ส 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย 
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หน่วยงานวิศวกรรม 

(Engineering) 

 ใหบ้รกิำรงำนออกแบบทำงวศิวกรรมตัง้แต่ กำรส ำรวจสภำพหน้ำงำน, Conceptual Design, 
Front End Engineering Design (FEED) จนถงึ Detailed Design, กำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
คดัเลอืก วสัดุและอุปกรณ์ทีเ่หมำะสมกบังำนในแต่ละโครงกำร Procurement Assistant, 
Manpower Supply และ ครอบคลุมไปถงึกำรบรหิำรโครงกำร (Project Management) 

 

 

 

หน่วยงานโรงงานประกอบ

ติดตัง้ (Fabrication Shop) 

 โรงประกอบระยอง ให้บรกิำรด้ำน งำนประกอบโครงสร้ำง (Fabrication)  ให้บริกำรกำร

ติดตัง้ (Installation) ที่หน้ำงำนของลูกค้ำ กำรติดตัง้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงำน

อุตสำหกรรมโรงกลัน่น ้ำมนัและปิโตรเคม ีโรงเกบ็ผลติภณัฑ์ ทัง้ในส่วนวศิวกรรมเครื่องกล 

ระบบไฟฟ้ำ งำนท่อ เครื่องมอืตรวจวดัและอื่นๆ 

 โรงประกอบสงขลำ ใหบ้รกิำรหลกัในงำนกำรประกอบโครงสรำ้งใหก้บัลูกคำ้ Offshore โดย

โรงงำนที่สงขลำ เป็นศูนย์กลำงของกำรให้บริกำรและงำนสนับสนุนนอกชำยฝ ัง่ทะเล 

(Offshore Facilities) ของอ่ำวไทย อนัไดแ้ก่ งำนจดัสง่บุคลำกรดำ้นเทคนิค งำนจดัหำจดัซือ้

และให้เช่ำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้กับลูกค้ำในกลุ่มธุรกิจนี้  ภำยในโรงงำน

ประกอบด้วยงำนตัดเจำะ (Cutting & Punching) ขึ้นรูป เหล็ก (Forming) งำนเชื่ อม 

(Welding) งำนเตรยีมผวิเหลก็ (Blasting) และงำนส ี(Painting)  ซึง่บรษิทัฯ ม ีBlasting และ 

Paint Shop ทีจ่ดัไดว้่ำดทีีส่ดุแห่งหนึ่งในพืน้ทีส่งขลำ 

 

 

หน่วยงานให้บริการการ

ด าเนินงาน (Oil & Gas 

Services Department) 

 บรษิทัใหบ้รกิำรในดำ้นกำรจดัวศิวกร ช่ำงเทคนิค คนงำน แก่ลกูคำ้ทัง้บนฝ ัง่และนอกฝ ัง่ทะเล 

โดยใหค้วำมส ำคญัและยดึมัน่ในดำ้นควำมปลอดภยัและคุณภำพงำน โดยทัว่ไป บรกิำรดำ้น

กำรจดัหำแรงงำนซึง่รวมทัง้วศิวกรและเจำ้หน้ำทีไ่ปประจ ำและรบัผดิชอบงำนทีแ่ท่นขุดเจำะ 

ซึง่ดูแลโดยสำขำสงขลำมลีูกคำ้หลกั คอื บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส ำรวจและผลติ จ ำกดั 

เป็นตน้ 

 บรษิัทยงัให้บริกำรเช่ำอุปกรณ์ส ำหรบักำรท ำงำนทัง้บนฝ ัง่และนอกฝ ัง่ทะเล ทัง้นี้กำรส่ง

คนงำนทีม่ฝีีมอืตลอดจนเครื่องมอืเขำ้ไปสู่หน้ำงำนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ฉับไวตำมแผนงำนที่

วำงไว ้

 

หน่วยงานให้บริการการ

ตรวจสอบแบบไม่ท าลาย 

(Non-Destructive Testing 

Services, NDT) 

 ให้บรกิำรโดย บรษิัท พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน)  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนทดสอบแบบไม่ท ำลำย (Non Destructive Testing หรอื NDT) 
แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
ทดสอบแบบไม่ท ำลำยในทุกประเภท อำทเิช่น กำรทดสอบดว้ยกำรฉำยรงัส ี(Radiographic 
Testing)  กำรทดสอบโดยใช้อลัตรำโซนิก (Ultrasonic Testing) กำรทดสอบโดยใช้กำรซมึ
ของของเหลว (Liquid Penetrant Testing) เป็นตน้  

 ครอบคลุมกำรทดสอบงำนเชื่อมใน งำนโครงสร้ำง (Structure) และระบบท่อส่งน ้ ำมัน 
(Pipelines) ทัง้บนฝ ัง่และนอกฝ ัง่ทะเล บรษิัทฯ มีอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ที่สำมำรถใช้ใน
โรงงำนหรอืงำนภำคสนำม โดยม ีบุคลำกรที่มคีวำมเชีย่วชำญด้ำนงำนตรวจสอบ ซึง่ไดร้บั
กำรอบรมและฝึกฝนอย่ำงดมีปีระสทิธภิำพ กำรอบรมตำมคู่มอืของบรษิทั (Practice Control 
Manual Number QCP-13 (Rev-02))   ที่เทียบเท่ำมำตรฐำนสหรฐัอเมรกิำ (ASNT SNT-
TC-1A)  
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หน่วยงานวิศวกรรม (Engineering) 
ให้บริกำรงำนออกแบบทำงวิศวกรรมตัง้แต่ กำรส ำรวจสภำพหน้ำงำน , Conceptual Design, Front End 

Engineering Design (FEED) จนถึง Detailed Design, กำรจดัซื้อจดัจำ้ง คดัเลอืก วสัดุและอุปกรณ์ที่เหมำะสมกบังำน
ในแต่ละโครงกำร Procurement Assistant, Manpower Supply และ ครอบคลุมไปถึงกำรบริหำรโครงกำร (Project 
Management) 
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หน่วยงานโรงงานประกอบติดตัง้ (Fabrication Shop) 
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โรงประกอบระยอง  ให้บริกำรด้ำน งำนประกอบโครงสร้ำง (Fabrication)  ให้บริกำรกำรติดตั ้ง 
(Installation) ทีห่น้ำงำนของลูกคำ้ กำรตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรมโรงกลัน่น ้ำมนัและปิโตรเคม ี
โรงเกบ็ผลติภณัฑ ์ทัง้ในสว่นวศิวกรรมเครื่องกล ระบบไฟฟ้ำ งำนท่อ เครื่องมอืตรวจวดัและอื่นๆ 
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โรงประกอบสงขลา  ใหบ้รกิำรหลกัในงำนกำรประกอบโครงสรำ้งใหก้บัลูกคำ้ Offshore โดยโรงงำนทีส่งขลำเป็น

ศูนย์กลำงของกำรให้บรกิำรและงำนสนับสนุนนอกชำยฝ ัง่ทะเล (Offshore Facilities) ของอ่ำวไทย อนัได้แก่ งำนจดัส่ง
บุคลำกรด้ำนเทคนิค งำนจดัหำจดัซือ้และให้เช่ำอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องจกัรให้กบัลูกค้ำในกลุ่มธุรกจินี้ ภำยในโรงงำน
ประกอบด้วยงำนตัดเจำะ (Cutting & Punching) ขึ้นรูปเหล็ก (Forming) งำนเชื่อม (Welding) งำนเตรียมผิวเหล็ก 
(Blasting) และงำนส ี(Painting)  ซึง่บรษิทัฯ ม ีBlasting และ Paint Shop ทีจ่ดัไดว้่ำดทีีส่ดุแห่งหนึ่งในพืน้ทีส่งขลำ 
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หน่วยงานให้บริการการด าเนินงาน (Oil & Gas Services Department) 
• บริษัทให้บริกำรในด้ำนกำรจัดวิศวกร ช่ำงเทคนิค คนงำน แก่ลูกค้ำทัง้บนฝ ัง่และนอกฝ ัง่ทะเล โดยให้
ควำมส ำคญัและยดึมัน่ในดำ้นควำมปลอดภยัและคุณภำพงำน โดยทัว่ไป บรกิำรดำ้นกำรจดัหำแรงงำนซึง่รวมทัง้วศิวกร
และเจ้ำหน้ำที่ไปประจ ำและรบัผิดชอบงำนที่แท่นขุดเจำะ ซึ่งดูแลโดยสำขำสงขลำมีลูกค้ำหลกั คือ บรษิัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ำรวจและผลติ จ ำกดั เป็นตน้ 
• บรษิทัยงัใหบ้รกิำรเช่ำอุปกรณ์ส ำหรบักำรท ำงำนทัง้บนฝ ัง่และนอกฝ ัง่ทะเล ทัง้น้ีกำรสง่คนงำนทีม่ฝีีมอืตลอดจน
เครื่องมอืเขำ้ไปสูห่น้ำงำนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ฉบัไวตำมแผนงำนที่วำงไว ้
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งานให้เช่าเคร่ืองมืออปุกรณ์  
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หน่วยงานให้บริการการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing Services, NDT) 
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party 

Engineering Services Inspection) ในด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing : NDT) และการ
ตรวจสอบและรับรองคณุภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการตรวจสอบและรับรองถงับรรจุก๊าซ ระบบทอ่ LPG 
และ NGV ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
ข้อก าหนดที่ลกูค้าต้องการ หรือข้อก าหนดตามกฎหมาย โดยทีมงานที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สงูด้วยเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีชัน้สงู เพื่อตอบสนองและสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าจนเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง 

3.2.1   ประเภทการให้บริการ   

1. การให้บริการการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing Services: NDT) 

การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing: NDT) หมายถึง กระบวนการเทคนิคการตรวจสอบ 
โดยใช้หลกัการทางฟิสิกส์ประเมินจุดบกพร่องและตรวจสอบวสัดุหรือชิน้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ เคร่ืองจักร ระบบท่อ
ล าเลยีงก๊าซ น า้มนั สารเคมี ถงัรับแรงดนัสงู หม้อน า้ (Boiler) และโครงสร้างโลหะเหลก็ขนาดใหญ่ เพื่อหารอยต าหนิภายใน
โครงสร้างของวัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่ท าให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทัง้ก่อน  
การใช้งาน (New Construction) ระหว่างการใช้งาน (In Service) และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงาน (Turnaround 
Shutdown) เพื่อประมาณอายกุารใช้งาน ซึ่งทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถ เช่ียวชาญงานตรวจสอบ และ  
มีประสบการณ์ด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายหลายประเภท รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัททกุท่านได้รับการอบรมและฝึกฝน
เป็นอย่างดี  โดยผ่านการอบรมตามคู่มือของบริษัท (Practice Control Manual Number) ที่ เทียบเท่ามาตรฐาน
สหรัฐอเมริกา (ASNT SNT-TC-1A) ทัง้นี ้บริษัทยงัมีอปุกรณ์ตรวจสอบและตรวจวดัแบบเคลือ่นท่ีที่สามารถใช้ในโรงงานหรือ
งานสนามซึง่ท าให้บริษัทเป็นที่ยอมรับของลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอย่างกว้างขวาง ทัง้นี ้การให้บริการทดสอบ  
โดยไมท่ าลาย แบง่ออกได้ 2 ประเภท ดงันี ้

1.1 การทดสอบโดยไม่ท าลายแบบดัง้เดิม (Conventional NDT)  
เป็นวิธีที่ใช้กนัมายาวนาน ปัจจบุนับริษัทสามารถให้บริการทดสอบโดยไมท่ าลาย ทัง้หมด 5 วิธี ดงันี ้

ประเภทของการทดสอบ รายละเอียด 

การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสงู  
(Ultrasonic Testing : UT)  
 

การตรวจสอบโดยการใช้คลื่นเสียงความถ่ีสงู : เป็นการตรวจสอบเพ่ือหารอยต าหนิ ข้อบกพร่อง 
และวดัหาความหนาของชิน้งาน เช่น โครงสร้างโลหะท่อขนส่ง ในโรงกลั่นน า้มนั โรงงานปิโตร
เคมี เป็นต้น  

การทดสอบโดยวิธีการฉายภาพด้วยรังสี  
(Radiographic Testing : RT)  

การทดสอบโดยวิธีการฉายภาพด้วยรังสี : เป็นการตรวจหารอยต าหนิภายในวสัดุ โดยใช้สาร
กมัมนัตภาพรังสี และใช้แผ่นฟิล์มบนัทกึข้อมลู  เชน่ แนวเชื่อมของงานทอ่งานขนสง่น า้มัน  

 

การตรวจสอบด้วยอนภุาคแมเ่หล็ก  
(Magnetic Particle Testing : MT)  

การตรวจสอบด้วยอนภุาคแม่เหล็ก : เป็นวิธีการทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก และกระบวนการ
เหน่ียวน าให้เกิดสนามแมเ่หล็ก เพื่อวดัหาความไมต่อ่เน่ืองบริเวณผิวและใต้ผิววสัดุ 

 
การทดสอบด้วยน า้ยาแทรกซมึ  
(Liquid Penetrant Testing : PT)  

การทดสอบด้วยน า้ยาแทรกซึม : เป็นวิธีการใช้น า้แทรกซึมหารอยบกพร่องที่เปิดสู่ผิวของ
ชิน้งานหรือแนวเช่ือม เชน่ งานทอ่ งานโครงสร้างโลหะ 

การตรวจสอบด้วยสายตา  
(Visual Inspection Testing : VT) 

การตรวจสอบด้วยสายตา :  เป็นกรรมวิธีพืน้ฐาน ส าหรับการประเมินโครงสร้าง หรือชิน้
สว่นประกอบ โดยประเมินผลการตรวจสอบในระดบัการยอมรับ (Acceptance) หรือไมย่อมรับ 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 31 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

ประเภทของการทดสอบ รายละเอียด 

(Rejection) ด้วยการใช้สายตา 

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการให้บริการ NDT ด้าน Inspection & Testing ได้แก่ 
1 Ultrasonic Thickness Measurement (U.T.M.) 
เป็นหนึง่ในเทคนิคทีใ่ช้ในการตรวจสอบความหนาของเนือ้ วสัดเุชน่ ผนงั Tanks Vessels Boilers และ Pipe Lines 
โดยทัว่ไปจดุประสงค์ของการใช้เทคนิคนี ้คือ การตรวจติดกนั สอบการกดักร่อน ปัญหาการกดักร่อนเมื่อท าการวดัจะท าซ า้
ในต าแหนง่เดียวกนั บนัทกึและท าสถิติเพื่อท่ีจะสามารถระบอุตัราการกดักร่อน และประเมินอายกุารใช้งานคงเหลอืเมื่อใช้
งานไปแล้ว 
2 การทดสอบเพื่อหาส่วนผสมทางเคมี (Positive Materials Identification: P.M.I.) 
เป็นการตรวจสอบเพื่อบอกชนิดสว่นประกอบทางเคมีของวสัดซุึง่มคีวามจ าเป็นของโลหะในงานอตุสาหกรรม  
3 การทดสอบแรงดนัโดยการอดัน า้ (Hydrostatic Testing)  
เป็นการทดสอบเพื่อหารอยร่ัว ความแขง็แรงของแนวเช่ือม และข้อตอ่ของงานประกอบ โดยการอดัน า้เข้าถงัทีต้่องการ
ทดสอบจนเตม็ และให้ได้แรงดนัตามทีต้่องการ 
4 การตรวจสอบหารอยร่ัวในวสัดุเคลอืบผิว (Holiday Detector / Leak Test : H/L)  
เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องที่ผิวเคลอืบ ซึง่ผิวเคลอืบมีหน้าที่ป้องกนัการกดักร่อนของวสัดทุี่เป็นหลกั 
5 การทดสอบความแข็ง (Hardness Testing)  
เป็นการทดสอบความแขง็ของโลหะในการต้านทานตอ่การแปรรูปถาวร ซึง่มีประโยชน์ในการน ามาออกแบบภาชนะรับ
แรงดนัตา่ง ๆ 
6 การทดสอบโดยไม่ท าลายขัน้สูง (Advanced NDT)  

เป็นการพฒันาตอ่เนื่องจากวิธีการทดสอบโดยไมท่ าลายขัน้พืน้ฐาน โดยวิธีการตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือที่
มีความหลากหลายซบัซ้อนมากขึน้ โดยจะใช้บคุลากร และระยะเวลาในการทดสอบน้อย สามารถให้ผล 
การตรวจสอบที่ชดัเจน เกิดความปลอดภยั และได้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว แมน่ย ามากขึน้ อีกทัง้ยงัครอบคลมุกวา่ 
การทดสอบโดยไมท่ าลายขัน้พืน้ฐาน (Conventional NDT) อาทิเช่น 

 

ประเภทของการทดสอบ 
 

รายละเอียด 
 

Storage Tank inspection  
 

งานตรวจสอบถังเก็บน า้มัน สารเคมี และ กากน า้ตาล โดยใช้มาตรฐานสากล API 653 
และ กฎหมายที่บงัคบัใช้ในประเทศ 

ตวัอยา่งชิน้งาน 
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ประเภทของการทดสอบ 
 

รายละเอียด 
 

Magnetic Flux Leakage (MFL)  
 

เป็นการตรวจสอบสภาพการกัดกร่อนใต้พืน้ถัง เพื่อหาค่าความสึกกร่อน เช่น งานถังใน  
โรงกลัน่น า้มนั โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น 
 

ตวัอยา่งชิน้งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bore Scope Inspection วิธีการตรวจสอบโดยการส่องกล้อง เพื่อตรวจสภาพภายในของชิน้งานที่ใช้วิธีการ
ตรวจสอบแบบ VT ไมไ่ด้ เชน่ งานทอ่ทนความร้อน  

ตวัอยา่งชิน้งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับงานทดสอบโดยไม่ท าลายขัน้สูง ได้แก่ 

- Phase Array Ultrasonic Testing (PAUT)  
เป็นการใช้คลืน่เสยีงความถ่ีสงู ในการตรวจความไมส่มบรูณ์ของเนือ้โลหะ ซึง่ท าให้ความสามารถใน 
การตรวจสอบภายในชิน้งานแสดงผลได้อยา่งแมน่ย า และแสดงภาพให้เห็นเสมือนภาพรอยต าหนิจริง 
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- Tubular Inspection  

เป็นงานตรวจสอบภายในของ Tube และ Pipe ตา่ง ๆ 
 กระบวนการให้บริการด้าน NDT จะเร่ิมรับงานโดยทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดวิธี NDT ที่ใช้ในการทดสอบ

มาให้ทางบริษัท พร้อมกบัระบรุายละเอียดของชิน้งานที่จะให้ท าการทดสอบ ซึง่ภายหลงัจากที่ได้ทดสอบชิน้งานด้วยวิธีการ 

ตา่ง ๆ ตามที่กลา่วข้างต้นแล้ว ในขัน้ตอนตอ่ไป ผู้ทดสอบจะท ารายงานผลที่ได้จากการทดสอบให้กบัผู้วา่จ้าง เพื่อประเมิน

ความสมบูรณ์ของชิน้งานตามหลักเกณฑ์ (Code) ที่ใช้กับชิน้งานนัน้ ๆ ต่อไป โดยบริษัทจะด าเนินงานทัง้ในส่วนของ 

การทดสอบ และรายงานผลตามมาตรฐานสากล 

2.  การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) 

 การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบ  
โดยไม่ท าลาย ซึ่งท าโดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ท าลายในการตรวจสอบชิน้งาน และ
ประมวลผลการทดสอบ พร้อมทัง้ออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิน้งาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิน้งานนัน้ ๆ  
มีสภาพเหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบสามารถท าได้ทัง้การตรวจสอบรับรองชิน้งานแต่ละชิน้งาน  
โดยด าเนินการในระหว่างการผลิตใหม่ที่โรงงานผู้ ผลิต หรือในระหว่างการติดตัง้ ณ สถานที่ใช้งาน รวมทัง้ด าเนินงาน
ภายหลงัการใช้งาน เช่น การตรวจสอบและรับรองคุณภาพประจ าปีส าหรับถังบรรจุก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมทัง้ระบบ  
(การตรวจสอบโรงงาน หรือ Plant Inspection Service) เป็นต้น 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพงาน ในฐานะผู้ เช่ียวชาญอิสระ (Third party) ตามข้อก าหนดตาม
กฏหมาย ซึง่ท าโดยวิธีการทดสอบประเภทตา่ง ๆ และประมวลผลการทดสอบพร้อมทัง้ออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้
งาน โดยบริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ แบง่ออกได้ 4 ประเภท ดงันี ้ 

2.1 การตรวจสอบถงัน า้มันและปิโตรเลียม (Tank Inspection) 
- การตรวจสอบถงัตามกฎหมาย (Tank External & Internal Inspection by Code & Laws) 
- Welding Works 
- จดัหาผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง API 653 API 510 API 507  และ NDT Level I & II  
(Supply API 653 API 510 API 507 Inspector & NDT Level I & II inspector) 

 
2.2 การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection Service)  

- การตรวจสอบภาชนะความดันและระบบท่อทาง ขณะเดินเคร่ืองจักร (On-Stream Inspection/CUI 
Inspection of Pressure Vessel & Piping) 
- การตรวจสอบภาชนะความดันและระบบท่อทาง ขณะหยุดการท างานของเคร่ืองจักร ( In Service 
Inspection during Plant Shutdown/Turnaround of Pressure Vessel & Piping) 
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- การตรวจสอบหม้อไอน า้ (Boiler) / หม้อต้ม (Hot Oil) ตามกระทรวงอตุสาหกรรม (Boiler and Hot Oil 
Inspection & Certification as per MOI) 
- การก าหนดวาระการตรวจสอบ ด้วยวิธีการ Risk Based Inspection (RBI) และบริการให้ค าปรึกษา 
- การก าหนด Work Shop ส าหรับงาน Shutdown หรือ Plant Turnaround (TA Scope Development & 
Scope Challenge) 
- การตรวจ Plant และจัดระบบในการติดตามสภาพการกดักร่อนของ Plant ต่าง ๆ (Plant Inspection & 
Corrosion Monitoring) 
- การวิเคราะห์ความเสยีหายของเคร่ืองจกัร (Failure Analysis, Root Caused Analysis : RCA)  
- บริการซอ่มบ ารุงอปุกรณ์และทอ่ระหวา่งหยดุการท างานของเคร่ืองจกัร (TA/SD Maintenance Service) 
- Welding Works 
- จดัหาผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง API 653 API 510 API 507  และ NDT Level I & II  
(Supply API 653 API 510 API 507 Inspector & NDT Level I & II Inspector) 

- ตรวจสอบเครน และอปุกรณ์ที่ใช้ในการยก (Crane and Lifting Equipment Inspection) 
2.3 การตรวจสอบและรับรองถงับรรจุก๊าซ (LPG และ NGV) 

- การทดสอบถงับรรจ ุเมื่อครบวาระรายปี และราย 5 ปี (LPG Storage Tank Inspection) 
- การทดสอบรถบรรจกุ๊าซ (Gas Truck Inspection) 
- การทดสอบสถานีบรรจกุ๊าซ (Gas Stations Inspection) 
- การทดสอบบถงับรรจปิุโตรเลยีมเหลว (Liquid Hydrocabon Storage Tank Inspection) 
- การทดสอบถงับรรจแุละขออนญุาตประกอบกิจการ (Storage Tank Inspection & License Service) 

2.4 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม 
เนื่องด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้บริการ
พฒันาบคุลากรท่ีได้รับการรับรองส าหรับการทดสอบประเภทตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดยมุง่เน้น
ที่จะผลิตบคุลากรที่มีคณุภาพให้เพียงพอและครอบคลมุต่อการด าเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรม
หลกัสตูรการอบรมของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

- การบริการด้านการฝึกอบรมช่างเชื่ อมและตรวจรับรองฝีมือช่างเชื่ อม  (Welder / Welding 
Qualification Test) 

1. บ ริษั ท ให้ บ ริก ารงาน ฝึกอบ รมบุค ลาก รและให้ ก าร รับ รอ งทาง ด้ านงาน เช่ื อมต ามมาต รฐานสากล  
โดยศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงานฯ ในการให้บริการทดสอบช่างเช่ือมได้ อีกทัง้ยงั
สามารถทดสอบช่างเช่ือมตามหลกัสตูรมาตราฐานสากล ASME, AWS, ISO, และ EN พร้อมออกใบประกาศนียบตัร
รับรองทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบตัิ อบรมโดยทีมงานวิศวกรงานเช่ือมที่ผ่านหลกัสตูรการอบรมและวิจยัเช่ือมแห่ง
เยอรมนั (SLV Mannheim Germany) ซึง่ลกูค้าที่บริษัทเคยให้บริการงานฝึกอบรมมีดงันี ้บริษัทอิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จ ากัด (มหาชน),บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน),  บริษัท ไฮสตีล โปรดกัส์ 
จ ากดั, สยามคอนสตรัคชัน่ กรุ๊ป จ ากดั, บริษัท พรีเมียร์ เมททอล (2003) จ ากดั, บริษัท เอ็น.พี.ที.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั, 
บริษัท บี.พี.แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั,)ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วาย เจ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย เป็นต้น  ลกูค้าหลกัของ
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บริษัทจะเป็นบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  และผู้ รับเหมาทัง้รายใหญ่และ
รายยอ่ยตา่งๆ อีกหลายราย 

 การเช่ือมแบบอาร์กโลหะปกคลมุ 
 การเช่ือมแบบอาร์กโลหะใช้แก๊สปกคลมุ 
 การเช่ือมแบบอาร์กทงัสเตนใช้แก๊สปกคลมุ 
 การอาร์กลวดเช่ือมไส้ฟลกัซ์ การเช่ือมแบบอาร์กใต้ฟลกัซ์ 

- การตรวจสอบรอยเชื่อม ตามมาตรฐานสากล (Weld Inspection (CSWIP)) 

 การตรวจสอบรอยเช่ือมและตรวจรับรองฝีมือช่างเช่ือม (Welding Procedure Qualification Test & 
Welder Qualification Test) 

 การตรวจสอบรอยเช่ือมส าหรับผู้ ขาย / ผู้ ผลิต  (Supply Welding Inspector For Vendor / 
Fabrication Shop) 

เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรให้รองรับงานในระดบัที่มีมาตรฐานสงู และมีการเตรียมแผนงานขยาย
สาขาปฏิบตัิการ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการขยายขอบเขต  
การท างานไปยังส่วนงานที่เก่ียวข้องกัน เช่น การรับรอง Calibration เคร่ืองมือต่าง ๆ การจัดหา-จ าหน่ายเคร่ืองมือวัด-
เคร่ืองมือทดสอบต่าง ๆ และการท าศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานในระดับสากล เตรียมความพร้อมการให้บริการตรวจสอบ  
โดยไมท่ าลาย (NDT) 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด  
ผู้ น าเข้า จ าหน่าย อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการก่อสร้างแท่นขุดเจาะ ผลิต และจ าหน่ายส่งน า้ดิบ/น า้ดื่ม/

น า้ประปาซึง่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 67.77 ของทนุจดทะเบียน เพื่อขยายการลงทนุด้านการผลิตและขายน า้ประปา

และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ในอนาคต  
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การตลาดและภาวะการแข่งขนัทางการตลาดการตลาดและภาวะการแข่งขนัทางการตลาด 

บริษัทมุ่งเน้น ให้บริการด้านงานวิศวกรรม, การก่อสร้าง, การให้บริการ บ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่

บริษัทกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานรวมถึงการจดัสง่พนกังานที่มีประสบการณ์ในการท างาน  เพื่อร่วมปฏิบตัิงานกบับริษัทชัน้

น า ทัง้งานบนฝ่ังและนอกชายฝ่ัง (Onshore & Offshore) ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  โดยบริษัทให้ความส าคญัใน

ด้านความปลอดภยัในการท างานอยา่งสงูสดุ ทัง้ด้านบคุลากร วสัด ุอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และสภาพแวดล้อม รวมถงึ 

คณุภาพของงานท่ีสง่มอบให้กบัลกูค้า  

และเนื่องจากเศรษฐกิจปัจุจุบนัมีการแข่งขนัของธุรกิจเป็นจ านวนมาก บริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้าน

การตลาด โดยมีปรับเปลีย่นการประมลูงาน โดยบริษัทจะเข้าร่วมประมลูงานในสว่นงานที่บริษัทที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง หรือในสว่นงาน Shut Down หรือ Turnaround service มากขึน้เนื่องจากโรงงานต่างๆ ท่ีเปิดท าการมานาน จ าเป็นที่

จะต้องมีการ service หรือ maintenance งาน Offshore service โดยบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่า ในโครงการหนึ่งๆนัน้ 

บริษัทจะขอรับงานได้มากกวา่ 1งาน ยกตวัอยา่งเช่น บริษัทจะรับงานด้านก่อสร้างงานติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษัทก็

จะรับงานทางด้านการจดัหาบคุลากรเพิ่มด้วย เพื่อบริษัทจะได้รับงานในลกัษณะ turn-key เป็นต้น   

  กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุง่เน้นและให้ความส าคญักบัคณุภาพของงานรวมถึงการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการด าเนินงาน ซึง่บริษัท

เช่ือว่าจะสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า โดยทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการด าเนินธุรกิจหลกั

ของบริษัทว่า บริษัทจะเน้นการรับงานจากหลายองค์กรชัน้น าของกลุ่มน า้มัน โรงกลั่นน า้มัน โรงแยกก๊าซ  โรงงาน

อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มพลงังาน โดยการให้บริการอย่างดีและสดุความสามารถ โดยถ้าลกูค้ามีความพึงพอใจใน



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 37 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

การท างานของบริษัทและได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากลกูค้าหลายราย อาจส่งผลให้บริษัทได้รับมอบหมายงานจาก

หนว่ยงานมากอื่นๆมากขึน้ 

ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ลกูค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ตามลกัษณะของธุรกิจได้แก่ 

ลูกค้ากลุ่มงานไฮโดรคาร์บอนและลูกค้ากลุ่มงานโครงสร้างพืน้ฐาน โดยลักษณะของลูกค้าทัง้ 2 กลุ่มนี ้จะมีทัง้ภาค

รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในส่วนกลุ่มเป้าหมายของบริษัทคือกลุ่มอตุสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะน า้มนัโรงกลัน่น า้มนั โรง

แยกก๊าซ  โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานกระดาษและโรงไฟฟ้า , สดัส่วนลกูค้าของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงตาม

สภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ตา่งๆ ดงันัน้การด าเนินงานของบริษัทอาจไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ   

สภาพภาพรวมอุตสาหกรรมที่ผ่านมา  

สืบเนื่องราคาจากน า้มนัดิบในตลาดโลกลดลงต่อเนื่องท าให้โครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้มีแนวโน้มชะลอตวัหรือ

ลดลง เหลอืแตโ่ครงการใหญ่ๆ ทีบ่ริษัทตา่งชาติเข้ามาประมลูเป็นหลกั ท าให้การแขง่ขนัทางด้านราคาการเสนองานโครงการ

แต่ละโครงการต่างมีแนวโน้มสงูขึน้และเข้มข้นมากกว่าทกุปี ดงันัน้ผู้ รับเหมาจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่หรือหา

พนัธมิตรในการรับงานมากขึน้กวา่เดิม  

ภาวะการแข่งขนัภาวะการแข่งขนั 
 บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัเมื่อเทียบกบัคู่แขง่ประเภทงานเดียวกนัที่รับงานจากหน่วยงานเอกชนเป็นหลกั    
โดยบริษัทเช่ือว่าหากในอนาคต ถ้าหากบริษัทมีการขยายตวัด้านการลงทนุหรือมีขอบข่ายการลงทนุในการด าเนินงานมาก
ขึน้  บริษัทเช่ือว่าบริษัทมีขีดความสามารถเพียงพอในการรับงานจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึน้            
ขณะนีบ้ริษัทที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนัมีจ านวนเพิ่มมากขึน้  แตด้่วยความเช่ียวชาญในการท างานของบริษัทในหลายๆ
ด้านไม่ว่าจะเป็นการสง่พนกังานที่มีความสามารถและศกัยภาพเพื่อเข้าไปซ่อมบ ารุงในงาน offshore และ onshore ,งาน
ประกอบ โดยบริษัทมีโรงประกอบรองรับทัง้ 3 แห่ง โดยบริษัทถือว่าเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนี ้          
ซึ่งบริษัทยงัมัน่ใจว่าบริษัทจะได้รับการยอมรับจากลกูค้าในด้านคณุภาพและการท างานรวมถึงประสบการณ์และช่ือเสียง
ของบริษัท 
 1.จ านวนคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 ส าหรับงานด้านอตุสาหกรรมรับเหมา EPC ในประเทศในปัจจบุนั มีแนวโน้มการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้ เนื่องจากผู้
ให้บริการ มีคูแ่ขง่ขนัรายเดิมที่ตา่งก็พากนัพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึน้ รวมถึงความสามารถในการบริหารโครงการ 
และประสบการณ์ทางวิศวกรรมก็เป็นปัจจยัส าคญั และขณะทีแ่นวโน้มโครงการก่อสร้างปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีมีเศรษฐกิจ
ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนกัด้วยแล้ว การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไปอาจก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคในการท างานของ
บริษัท  
 2.คู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมเดียววัน 
 ส าหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนีม้ีคู่แข่งรายใหม่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากผู้ รับเหมาที่มีความเช่ียวชาญจดัตัง้และ
ด าเนินกิจการด้วยตวัเองซึ่งเล็งเห็นถึงผลก าไร จึงท าให้คู่แข่งเกิดขึน้เป็นจ านวนมากและถือว่าเป็นอุปสรรคในการท างาน
เพราะ เมื่อมีคู่แข่งเกิดขึน้จ านวนมากจึงท าให้มีการแขง่ขนักนัด้านราคากนัอย่างสงูท าให้แต่ละโครงการมีผลก าไรค่อนข้าง
ต ่า 
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 3.อ านาจในการต่อรองของ Supplier  
 บริษัทมีอ านาจในการต่อรองกบั Supplier ค่อนข้างต ่าเนื่องจากแหล่งวตัถุดิบค่อนข้างน้อยและลกูค้ามี Approve 
Material List (AML) รวมมาด้วยแล้วนัน้ ซึ่งหมายถึงบริษัทจะต้องซือ้วัตุดิบจากเจ้าที่เป็น AML เท่านัน้ท าให้บริษัทไม่
สามารถเลอืก Supplier อื่นได้  จึงเป็นอปุสรรคอีกอยา่งหนึง่ในการท างาน ท าให้มีต้นทนุการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้สง่ผลท าให้
ก าไรลดน้อยลง 
 4.สินค้าทดแทน 
 หากมองในธุรกิจหลกัถือวา่สนิค้าทดแทนกนัมีคอ่นข้างมาก ก่อให้เกิดอปุสรรคในการเจาะตลาดแตถ้่าหากธุรกิจที่จบั
มือร่วมกนักบัผู้ผลติราย (Partner) อื่นๆได้ถือวา่เป็นโอกาสที่ดีในการท าธุรกิจอื่นๆร่วมกนั 
 5.อ านาจในการต่อรองของลูกค้า 

ลูกค้ามีอ านาจในการต่อรองมากขึน้ เนื่องจากธุรกิจมีคู่แข่งเป็นจ านวนมากและปัจจุบันมีการเสนอราคาแบบ              
E-Auction ซึง่เป็นการยื่นประมลูงานแบบ Real Time โดยให้บริษัทเสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนดท าให้ต้องมีการตดัสนิใจ 
ณ ตอนนัน้ทนัทีเพื่อการเสนอราคาให้ได้งานนัน้ๆ ซึง่บริษัทจะต้องลดราคาให้ได้มากที่สดุเพื่อให้สามารถชนะการแข่งขนัได้
ซึง่ถือได้วา่ลกูค้ามีอ านาจในการตอ่รองสงู 
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การได้รบังานเซน็สญัญาการได้รบังานเซน็สญัญา 
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยต้นเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้รับงานการ

ให้บริการด้านอตุสาหกรรมน า้มนัและธรรมชาติกบั บริษัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ารวจและผลติจ ากดั หนว่ยงานสงขลาและ
นครศรีธรรมราช โดยบริษัทได้ให้บริการงานก่อสร้างและงานติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือและ      
ให้เช่าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวมทัง้จดัหาแรงงานเพื่อท างาน Off shore มลูคา่งาน 198,011,051.80  ล้านบาท 

 เดือนมกราคม 2559 บริษัทได้ด าเนินงานก่อสร้าง(งานตอ่เนื่อง)โดยบริษัทได้ให้บริการด้านอตุสาหกรรมน า้มนัและ
ก๊าซธรรมชาติโซนระยอง ให้แก่บริษัท PTT global Chemical ,งานโครงการ TOPs HG มลูคา่งานทัง้สิน้ 5.85 ล้าน
บาท 

 เดือนมกราคม 2559 บริษัทได้ด าเนินงานก่อสร้าง(งานตอ่เนื่อง) ให้บริการกบับริษัท PTT เป็นงาน Construction ; 
Civil, Mechanical และ Electrical and instrument อย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โครงการ Tank B100 คลงัน า้มนั
ล าลกูกา มลูคา่ 31.5 ล้านบาท     

 เดือนมกราคม 2559 บริษัทด าเนินการก่อสร้าง (งานต่อเนื่ อง) ให้บ ริการด้าน Electrical & Instrument 
Construction works จากบริษัท IRPC จ ากดัในโซนระยอง หลายโครงการรวมมลูคา่ 12.44 ล้านบาท  

 เดือนกุมภาพนัธ์ 2560  บริษัทได้รับการเซ็นสญัญากับ ปตท. ในงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโหลดก๊าซเพิ่มเติม 
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลกั ปตท บ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ มลูคา่ 2.90 ล้านบาท  

 ตัง้แต่เดือนสงิหาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560  บริษัทได้รับการเซ็นต์สญัญางานเพิ่มให้บริการด้าน Electrical & 
Instrument Contruction Work จากบริษัท IRPC จ ากดั ในโซนระยอง มลูคา่ 1.1 ล้านบาท  

 ตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 – พฤษภาคม  2560  บริษัทได้รับการเซ็นสญัญาการให้บริการงานเพิ่มของโครงการ 
TOPS ด้าน วิศวกรรม,งานทอ่ และเคร่ืองกล จาก PTTGC มลูคา่ 1.46 ล้านบาท  

 เดือน สิงหาคม 2560 บริษัทได้รับใบสัง่ซือ้สัง่จ้างให้บริการด้าน Consultant และ บริการงานนัง่ร้านใน PTTGC 
มลูคา่รวม 0.675 ล้านบาท   

 ตลอดทัง้ปี บริษัทได้ให้บริการด้าน Maintainence & Rental Service รวมมลูคา่ 0.658 ล้านบาท 

 เดือนกันยายน 2560 บริษัทได้รับการเซ็นสญัญาการให้บริการด้าน Manpower Supply ในงาน E&I จากบริษัท 
Siam Kraft Industry จ ากดั มลูคา่ 54.680 ล้านบาท และคา่บริการลว่งเวลาอีก 12.875  ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 40 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

งานที่บริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

 
ลักษณะงาน 

 
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 (Addition work) งานวศิวกรรม, Pipins, Mechanic 3.90 

10 TOPS HG Polisher (Addition work) งานวศิวกรรม, Pipins, Mechanic 1.46 

11 Instrument Raffinate – IRPC งาน Instrument & E 0.597 

12 Electrical for HCN Feed-IRPC งาน Electrical 1.167 

13 Tank B100 – PTT งานวศิวกรรม, 

ถงั Piping , Mechanical 

28.00 

14 Maimtemamec & Rental Service  Service 0.658 

15 Construction and Installation  

Contract – Chevron Songkhla  

Manpower Supply Equipment 

Rental & Faicilitation  

198.011  
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งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

ลักษณะงาน 

 

มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1. Tops,Hg Polisher PTTGC งานวศิวกรรม Piping Work  

Mechanical 

1.95 

2. Instrument System – IRPC งาน EPC Intrument E & I  0.597 

3 Tank B100-PTT งาน Civil,ถงัน า้มนั Piping 3.50 

4 Manpower Supply งาน E&I ของ บริษัท 

Siamkraf industry  

Manpower Supply 49.43 

5 Manpower Supply  Manpower Supply (O.T) 12.25 
 

 

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษัท ณ ปี (2556 – 2560) 
ล าดับ คู่ ค้า/ลูกค้า/โครงการ มูลค่ารวม ระยะเวลา

โครงการ 

ลักษณะงาน 

(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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การเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ีส าคญัการเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ีส าคญั 

บรษิทัไดม้กีำรเปลีย่นแปลงและกำรพฒันำที่ส ำคญัเกีย่วกบักำรประกอบธุรกจิและกำรบรหิำรงำนในระยะเวลำ
หลำยปีทีผ่่ำนมำ ดงัต่อไปนี้ 
ปี 2558 

 เดอืนมกรำคม 2558 บรษิทัได้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองในกำรให้บรกิำรดำ้นอุตสำหกรรมน ้ำมนัและธรรมชำติ

กบับรษิัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ำรวจและผลิตจ ำกดั หน่วยงำนสงขลำและนครศรีธรรมรำช โดยบรษิัท

ให้บริกำรด้ำนงำนก่อสร้ำงและงำนติดตัง้เครื่องมือและอุปกรณ์ จดัหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และให้เช่ำ

เครื่องมอืเครื่องจกัร รวมทัง้จดัหำแรงงำนเพื่อท ำงำน Off shore มลูค่ำงำน 241,602,891 ลำ้นบำท 

 เดือนมกรำคม 2558 บริษัทได้รับงำนก่อสร้ำงต่อเนื่ องจำก ปตท สผ ในกำรท ำงำน New Facilities 

construction and modification works” ซึ่งเป็นโครงกำรขยำยก ำลงัผลิตน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติของแหล่ง    

สริกิติต ์ทีอ่ ำเภอลำนกระบอื จงัหวดั ก ำแพงเพชร ลกัษณะงำน เป็นงำน Construction and Modification มลูค่ำ

งำน 90,083,037 ลำ้นบำท 

 เดอืนเมษำยน 2558 บรษิัทได้ด ำเนินงำนก่อสรำ้งและให้บรกิำรด้ำนอุตสำหกรรมน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิใน

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

global Chemical จ ำกดั บรษิทั PTTELK จ ำกดั มลูค่ำ 41.81 ลำ้นบำท 

 เดอืนเมษำยน 2558 บรษิทัไดเ้ซน็สญัญำกบับรษิทั Hyundai Engineering จ ำกดั และ Samsung Engineering 

จ ำกัดในโซนระยอง แหลมฉบัง เป็นงำน Construction ; Civil, Mechanical และ Electrical and instrument 

อย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2557 มลูค่ำ 424.32 ลำ้นบำท     

 เดือนสิงหำคม 2558บริษัทได้รับกำรเซ็นสญัญำกำรให้บริกำรด้ำน Electrical & Instrument Construction 

works จำกบรษิทั T.P.K Ethanol จ ำกดั เพื่อโรงงำนผลติเอทำนอล 340,000 ลติรต่อวนัที ่อ ำเภอครบุร ีจงัหวดั

นครรำชสมีำ รวมมลูค่ำ 35.31 ลำ้นบำท  

 เดอืนมกรำคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 16  มกรำคม 2558 ไดม้ี

มติอนุมตัิกำรลงทุนจดัตัง้บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พีเออี เฟดเดอรลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ลกัษณะกำร

ประกอบธุรกิจ ซื้อขำย Valve ในกลุ่ม OIL& GAS ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท สดัส่วนกำรถือหุ้นของ

บรษิัท ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 55ของทุนจดทะเบียน และมีมติ แต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก โดยมมีติ

แต่งตัง้นำยรฐัชยั ภชิยภูม ิเป็นกรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำรแทนนำยพรเทพ จำรุกจิขจร กรรมกำรบรษิทั/

กรรมกำรบรหิำรทีล่ำออกและ มมีตแิต่งตัง้นำยรฐัชยั  ภชิยภูม ิด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั  

 เดอืนมกรำคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีติ เปลีย่นแปลงชื่อบรษิัทย่อยจำกชื่อเดมิ บรษิทั พเีออ ี

คอนสตคัรชัน่ รซีอรส์เซส จ ำกดั เป็น บรษิทั พเีออ ีเอน็เนอรย์ี ่โซลชูัน่ จ ำกดั  

 เดอืนมกรำคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีต ิยกเลกิกจิกำรร่วมคำ้ กจิกำรร่วมคำ้ศรอีู่ทองและพเีออ ี  

 เดอืนกุมภำพนัธ ์2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 กุมภำพนัธ ์2558 

ไดม้มีตอินุมตัใิหข้ยำยกำรลงทุนในธุรกจิดำ้นกำรผลติและขำยน ้ำประปำ บรษิทั พพีเีอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรนี 

จ ำกดั (“PPS”)  ประเภทธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ โดยกำรเขำ้ซื้อหุ้น PPS ในสดัส่วนรอ้ยละ 67.77 

ของทุนช ำระแล้ว เป็นเงินจ ำนวน 82.14 ล้ำนบำท จำกบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด   
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(มหำชน) (“CEN”) เพื่อผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำให้กบัลูกคำ้ อำทเิช่น นิคมอุตสำหกรรมอมตะและเทศบำล

เมอืงเชยีงใหม่ และซือ้ขำยน ้ำดบิตำมสทิธกิำรใชน้ ้ำดบิทีไ่ดร้บั โดยเหน็ว่ำเป็นกจิกำรทีม่ศีกัยภำพและมองเหน็

กำรเจรญิเตบิโตในอนำคต และมอีตัรำผลตอบแทนทีน่่ำลงทุน เน่ืองจำกเป็นกำรลงทุนดำ้นอุปโภค และมคีวำม

จ ำเป็นในกำรด ำเนินชวีติประจ ำวนั และเพื่อเป็นกำรก่อใหเ้กดิรำยได ้โดยมเีป้ำหมำยกำรลงทุนระยะยำว 

 เดอืนกุมภำพนัธ ์2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 10  กุมภำพนัธ ์2558 

มมีตแิต่งตัง้ นำยอำนนท ์เลขำสถำพร และนำยสมพร มัง่ม ีเป็นกรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร แทนนำงสำว

กำญจน์ณัฐ รตันศรบีวัทอง กรรมกำรบรษิัท/กรรมกำรบรหิำร และพลต ำรวจตรจีตุพล ปำนรกัษำ กรรมกำร

บรษิทัทีล่ำออก ทัง้นี้ โดยมผีลตัง้แต่วนัองัคำรที ่10 กุมภำพนัธ ์2558 เป็นตน้ไป 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/ 2558  ในวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั

มมีตแิต่งตัง้นำยวรีพนัธ ์ณ ระนอง เป็นกรรมกำรบรษิทั แทน  นำยวบิลูย ์ โลหะชุนสริ ิกรรมกำรบรษิทัทีล่ำออก 

 เดอืนมนีำคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่18 มนีำคม 2558 ไดม้มีติ

อนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและบุคคลในวงจ ำกัด กำรออกเสนอขำยใบส ำคญั

แสดงสทิธ ิPAE-W2 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกจ ำนวน 4,093,617,523 บำท 

เป็น 8,051,717,332 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่ จ ำนวน 3,958,099,809 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 

1.00 บำท เพื่อออกเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ บุคคลในวงจ ำกดั รองรบักำรใช้สทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

PAE-W2 และรองรบักำรปรบัสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิPAE-W1 และอนุมตัิจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่ 

จ ำนวนไม่เกนิ 3,958,099,809 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท โดยมรีำยละเอยีดกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่ม

ทุนใหม่ และอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิPAE-W2 จ ำนวนไม่เกนิ 1,200,000,000 หน่วย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำส่วน 4.5 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 

หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิPAE-W2 (กรณีมเีศษใหป้ดัทิง้) รำคำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบั 0.45 บำทต่อหุน้ ,อนุมตัซิือ้

หุน้เพิม่ทุนในบรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิ , 

กำรแปรสภำพ บรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ำกดั เป็นบรษิทัมหำชน และกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน

ใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO : Initial Public Offering) 

 เดอืนพฤษภำคม 2558 ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที ่6/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 15 พฤษภำคม 2558 

ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้คุณอุไรรตัน์ บุญอำกำศ เป็นประธำนกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร  

 เดอืนมถุินำยน 2558 วนัที่ 1 มถุินำยน 2558 บรษิัทรบัทรำบกำรลำออกของ พลโทกอบบุญ วชิติ กรรมกำร

บรษิทั  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่7/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่24 มถุินำยน 2558  มมีตพิจิำรณำอนุมตักิำร

เปลี่ยนแปลงตรำประทบัของบรษิทัและแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 51 ,และมมีติอนุมตัิยกเลกิกำรจดัสรรหุ้น

สำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 2,320,000,000 หุ้น ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 

พฤษภำคม 2558,อนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกนิ 11,237,831,326 หุน้ 

 ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่  8/ 2558  ในวนัที่  22 กรกฎำคม 2558  คณะกรรมกำรมมีติแจง้เลื่อนวนัประชุม

วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ในวนัที ่29 กรกฎำคม 2558  
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 แจง้มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที ่10/2558 วนัที่ 30 กนัยำยน 2558  อนุมตัใิห้ยกเลกิมตทิี่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 7/2558 กำรลดทุน กำรเพิ่มทุน และก ำหนดวนัประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่
1/2558  อนุมตัใิหย้กเลกิมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่7/2558 เมื่อวนัที ่24 มถุินำยน 2558 ทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกบักำรลดทุน กำรเพิม่ทุน กำรจดัสรรหุน้เพิม่ทุน และกำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สำมัญของบริษัทครัง้ที่  2 (PAE-W2) อนุมัติยกเลิกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุน รวมจ ำนวนทัง้สิ้น 
2,320,000,000 หุน้ แบ่งออกเป็น จ ำนวน 1,000,000,000 หุน้ทีอ่อกเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) จ ำนวน 1,200,000,000 หุ้นที่รองรบักำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ PAE-W2 ที่เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่คดิมูลค่ำ และจ ำนวน 120,000,000 หุน้ที่รองรบักำรปรบัสทิธิ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิPAE-W1 ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 
2558 เน่ืองจำกยงัมไิดม้กีำรจดัสรรหุน้จ ำนวนดงักล่ำวก่อนกำรเพิม่ทนุครัง้นี้ จงึจ ำเป็นตอ้งยกเลกิกำรจดัสรรนัน้
ก่อน,อนุมตัยิกเลกิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิPAE-W2 จ ำนวน 1,200,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุ้นเดมิของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คดิมูลค่ำ ตำมมติที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2558 
เมื่อวนัที ่14 พฤษภำคม 2558, อนุมตัจิดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกนิ 7,796,852,410 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท โดยมรีำยละเอยีดกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกนิ 6,926,852,410 หุน้ 
เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทที่มรีำยชื่อ
ปรำกฏอยู่ในวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน ณ วนัที ่14 ตุลำคม 2558 และใหร้วบรวมรำยชื่อ
ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพัก
กำรโอนหุ้นในวนัที่ 15 ตุลำคม 2558 ในอตัรำส่วน 1 หุ้นเดมิ ต่อ 2.5 หุ้นใหม่ (กรณีมเีศษให้ปดัทิ้ง) ในรำคำ
เสนอขำยหุน้ละ 0.15 บำท ทัง้นี้กำรใหส้ทิธดิงักล่ำวของบรษิทัยงัมคีวำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกต้องรอกำรอนุมตัิ
จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 18 พฤศจกิำยน 2558 แจง้มตทิี่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 (นัดใหม่) ผูถ้อืหุน้มมีตไิม่อนุมตักิำรเพิม่

ทุน โดยทัง้นี้วำระวำระใดวำระหนึ่งไม่ไดร้บักำรอนุมตัจิะถอืว่ำเรื่องอื่นๆที่ไดร้บัอนุมตัแิลว้เป็นอนัยกเลกิและจะ

ไม่มกีำรพจิำรณำในวำระอื่นๆ 

ปี 2559 

 วนัที่8 มกรำคม 2559ที่ประชุมคณะกรรรมกำรบริษัทรับทรำบกำรลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ,

กรรมกำรบรหิำร,เลขำนุกำรบรษิทั ของนำยรฐัชยั  ภชิยภูม ิมผีลตัง้แต่วนัที ่8 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป  

 วนัที่ 8 มกรำคม 2559  สบืเนื่องจำกนำยรฐัชยั ภชิยภูม ิไดข้อลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรและกรรมกำรผู้มี

อ ำนำจลงนำมของบรษิัทที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทจงึมมีติเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมแทน

บริษัทโดยชื่อและจ ำนวนกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทคือ นำงอุไรรตัน์ บุญอำกำศ  นำย

อำนนท์  เลขำสถำพร  นำยสมพร มัง่ม ีกรรมกำรสองในสำมคนนี้ ลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั

ของบรษิทั มผีลตัง้แต่วนัที ่  8 มกรำคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป    

 วนัที ่8 มกรำคม 2559  มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท มมีติแต่งตัง้นำงสำววรำภรณ์ วงค์สงิห์โต ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทัแทนนำยรฐัชยั ภชิยภูม ิทัง้นี้ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่8 มกรำคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป  

 วนัที ่26 มกรำคม 2559 บรษิัทไดถู้กเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำยื่นค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรกลำงต่อศำลลม้ละลำยกลำง

โดยศำลมคี ำสัง่รบัค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรและศำลนัดไต่สวนโดยทัง้นี้ในกำรยื่นค ำรอ้งดงักล่ำว เจำ้หนี้ได้กล่ำว

อ้ำงมูลหนี้จ ำนวน 12,396,287.78 บำท โดยเป็นหนี้ค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงและงำน Hydro test รวมถึงวสัดุ
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อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรท ำงำนในหน่วยงำนลำนกระบอื จงัหวดัก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นยอดหนี้คำ้งช ำระในปี 2556 

และ 2557   

 วนัที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 รับทรำบกำรลำออกของนำยชัยวัฒน์ กรรณสูตร  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

ตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ เน่ืองจำกปญัหำทำงดำ้นสขุภำพ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่29  กุมภำพนัธ ์ 2559  เป็น

ตน้ไป 

 วนัที ่1 มนีำคม 2559  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย”์) ขึน้เครื่องหมำย SP หลกัทรพัย ์

PAE ของบรษิทั เน่ืองจำกอำจเขำ้ขำ่ยถูกเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน อนัเป็นผลมำจำกทีบ่รษิทั

ไดน้ ำส่งงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุดวนัท ี31 ธนัวำคม 2558 ต่อตลำดหลกัทรพัย ์โดยปรำกฏขอ้มูลว่ำบรษิัทมี

ฐำนะกำรเงนิทีอ่ำจเขำ้ข่ำยอำจถูกเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน กล่ำวคอื มสี่วนของผูถ้อืหุน้ต ่ำ

กว่ำศูนย ์ตลำดหลกัทรพัย์จงึพจิำรณำฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทว่ำจะเขำ้ข่ำยอำจถูกเพกิ

ถอนหรอืไม่ จงึขึน้เครื่องหมำย SP (Suspension) เพื่อหำ้มกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัย ์PAE ของบรษิทั ตัง้แต่

วนัที่ 1 มีนำคม 2559 จนกว่ำตลำดหลกัทรพัย์จะได้ข้อสรุปในเรื่องดงักล่ำว ทัง้นี้ไม่เกิน 7 วนัท ำกำร หรือ

ภำยในวนัที ่9 มนีำคม 2559  

 นอกจำกนี้ ในวนัที่ 1 มนีำคม 2559 ตลำดหลกัทรพัย์ยงัได้ขึน้เครื่องหมำย SP และ NP กรณีผู้สอบบญัชไีม่

แสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ซึง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน กลต.”) อำจสัง่กำรให้บริษัทแก้ไขงบกำรเงินได้ ตลำดหลักทรัพย์จึงขึ้น

เครื่องหมำย SP เพื่อหำ้มกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน ของวนัที ่1 มนีำคม 2559 เพื่อใหผู้้

ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปมีเวลำในกำรพิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบญัชีประกอบกบัตวัเลขในงบกำรเงนิและ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ อย่ำงระมดัระวงั กรณีดงักล่ำวตลำดหลกัทรพัยจ์ะขึน้เครื่องหมำย NP ตัง้แต่กำร

ซือ้ขำยรอบเชำ้วนัที ่2 มนีำคม 2559 แต่ยงัคงหำ้มกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัย ์PAE ของบรษิทัต่อไปเนื่องจำก

อยู่ระหว่ำงพจิำรณำฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัว่ำจะเขำ้ข่ำยอำจถูกเพกิถอนหรอืไม่ดว้ยอกี

กรณีหนึ่ง 

 วนัที ่9 มนีำคม 2559  ตลำดหลกัทรพัยแ์จง้ด ำเนินกำรกบับรษิทั กรณีบรษิทัเขำ้ขำ่ยต้องปรบัปรุงฐำนะกำรเงนิ

และกำรด ำเนินงำน (NC ระยะที่ 1) จำกกำรพจิำรณำงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ของ

บรษิทั ซึง่เขำ้ขำ่ยตอ้งปรบัปรุงฐำนะกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนเน่ืองจำกสว่นของผูถ้อืหุน้มคี่ำน้อยกว่ำศนูยเ์ป็น

จ ำนวน (135) ล้ำนบำท เพื่อให้เป็นไปตำมควำมในข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ โดยตลำดหลักทรัพย์จะ

ด ำเนินกำรดงันี้ 

1. ประกำศว่ำหลกัทรพัย์ของบรษิัทเข้ำข่ำยต้องปรบัปรุงฐำนะกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1 

(NC ระยะที่ 1) พร้อมทัง้ขึ้นเครื่องหมำย NC (Non-compliance) ตัง้แต่วันที่ 9 มีนำคม 2559 และยังคง

เครื่องหมำย SP (Suspension) หำ้มกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

2. ห้ำมซื้อหรือขำยหลักทรัพย์จนครบ 30 วนั นับจำกวันที่ประกำศตำมข้อ 1 หรือจนถึงวันที่ 7 

เมษำยน 2559 ทัง้นี้เพื่อใหผู้บ้รหิำรของบรษิทัมเีวลำทีจ่ะพจิำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนตดัสนิใจเลอืกทำงเลอืกที่

เหมำะสมและเป็นประโยชน์ทีส่ดุแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3. ใหบ้รษิทัแจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ ทรำบภำยในวนัที ่7 เมษำยน 2559 เพื่อเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และ

ผู้ลงทุนถึงทำงเลือกว่ำบรษิัทจะท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเสนอผู้ถือหุ้นหรอืจะฟ้ืนฟูกิจกำรตำมพระรำชบญัญัติ

ล้มละลำย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทำงเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจน

ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรในทำงเลอืกดงักล่ำว 

4. อนุญำตใหซ้ือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัไดต้ัง้แต่วนัที ่8 เมษำยน 2559 ถงึวนัที ่9 พฤษภำคม 

2559 ภำยหลงัมขีอ้มูลตำมขอ้ 3 ที่ครบถ้วนและชดัเจนแลว้เพื่อให้ผู้ถอืหุน้มโีอกำสซื้อหรอืขำยหลกัทรพัยอ์กี

ระยะหนึ่งก่อนทีจ่ะสัง่หำ้มกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูกจิกำร  

5. หำ้มซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไปจนกว่ำบรษิทัจะ

สำมำรถด ำเนินกำรให้เหตุแห่งกำรเพิกถอนหมดไป โดยบรษิัทมีหน้ำที่ต้องรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรฟ้ืนฟู

กจิกำรต่อตลำดหลกัทรพัย ์ทุก 3 เดอืนหรอืในวนัเดยีวกบัวนัครบก ำหนดสง่งบกำรเงนิในแต่ละไตรมำส 

6. ตลำดหลกัทรพัย์จะให้ระยะเวลำบรษิัทในกำรแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอน 3 ปีนับตัง้แต่วนัที่ 9 

มนีำคม 2559 โดยก ำหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมเีวลำ 1 ปี และจะประกำศรำยชื่อของบรษิทัทุกระยะ ไดแ้ก่ 

NC ระยะที่ 1 NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3 โดยบรษิัทอำจขอขยำยระยะเวลำฟ้ืนฟูกจิกำรได ้1 ครัง้ เป็น

ระยะเวลำไม่เกนิ1 ปี (รวมระยะเวลำสงูสดุในกำรฟ้ืนฟูกจิกำรไม่เกนิ 4 ปี) โดยหำกบรษิทัไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตลำดหลักทรพัย์จะเสนอคณะกรรมกำรตลำด

หลกัทรพัย ์เพื่อพจิำรณำอนุมตัเิพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของบรษิทัต่อไป 

 วนัที ่23 มนีำคม 2559 บรษิทัไดร้ำยงำนควำมคบืหน้ำคดฟ้ืีนฟูกจิกำร กรณีบรษิทัไดถู้กเจำ้หนี้ทำงกำรคำ้รำย

หนึ่งยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบรษิัท และศำลนัดไต่สวนค ำร้องขอในวนัที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 โดยมี

รำยงำนควำมคบืหน้ำเกีย่วกบักำรด ำเนินกำร โดยสรุปคอื บรษิัทได้ด ำเนินกำรยื่นค ำรอ้งคดัคำ้นผูท้ ำแผน ,ค ำ

รอ้งขอน ำส่งบญัชรีำยชื่อและที่อยู่ของเจ้ำหนี้และค ำร้องขอน ำส่งบญัชแีสดงรำยกำรทรพัย์สนิและหนี้สนิของ

ลกูหนี้ต่อศำล ตำมทีก่ฏหมำยก ำหนดโดยนี้มเีจำ้หนี้ยื่นค ำรอ้งคดัคำ้นเขำ้มำ 5 รำย ศำลจงึไดก้ ำหนดนดัไต่สวน

ค ำร้องของเจ้ำหนี้ ลูกหนี้ และผู้คดัค้ำนทัง้หมดเป็นจ ำนวน 5 นัด ได้แก่ วนัที่ 3 พฤษภำคม 2559 , วนัที่ 4 

พฤษภำคม 2559 , วนัที ่10 พฤษภำคม 2559 , วนัที ่12 พฤษภำคม 2559 , วนัที ่17 พฤษภำคม 2559  เวลำ 

09.00 น – 16.30 น. ของทุกๆวนั 

 วนัที ่4 เมษำยน  2559  บรษิทัไดช้ีแ้จงแนวทำงแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

อนัเนื่องมำจำกกำรทีต่ลำดหลกัทรพัยป์ระกำศว่ำหลกัทรพัยข์องบรษิัทเขำ้ข่ำยอำจถูกเพกิถอนระยะที ่1 (NC 

ระยะที่ 1) พรอ้มทัง้ขึน้เครื่องหมำย NC และ SP หำ้มซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 9 มนีำคม 

2559 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 เมษำยน 2559 รวมเป็นเวลำ 30 วัน เพื่อให้ผู้บริหำรของบริษัทมีเวลำที่จะ

พิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนตัดสนิใจเลือกทำงเลือกใดทำงเลือกหนึ่งที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดแก่

บริษัทและผู้ถือหุ้นของบรษิัท ทัง้นี้ให้บริษัทแจ้งให้ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทรำบภำยในวนัที่ 7 

เมษำยน 2559 ว่ำบรษิัทจะเลอืกท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเสนอผู้ถือหุ้น หรอืจะฟ้ืนฟูกจิกำรตำมพระรำชบญัญัติ

ล้มละลำยหรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทำงเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจน

ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรในทำงเลอืกดงักล่ำว และบรษิัทได้แจ้งว่ำมีมติอนุมตัิเลอืกให้บรษิัทด ำเนินกำรฟ้ืนฟู

กจิกำรผ่ำนศำลลม้ละลำยกลำงตำมพระรำชบญัญตัลิ้มละลำย ซึ่งผูท้ ำแผนฟ้ืนฟูกจิกำรทีศ่ำลมคี ำสัง่แต่งตัง้จะ

เป็นผูจ้ดัท ำแผนแกไ้ขเหตุเพกิถอนแทนบรษิทัรวมทัง้ใหถ้อืเอำแผนฟ้ืนฟูกจิกำรทีศ่ำลมคี ำสัง่เหน็ชอบเป็นแผน
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แกไ้ขเหตุเพกิถอนต่อไป และดว้ยเหตุทีใ่นเวลำนัน้บรษิทัอยู่ในระหว่ำงกำรถูกเจำ้หนี้ทำงกำรคำ้รำยหนึ่งยื่นค ำ

รอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงอยู่แล้ว ซึ่งตำมกฎหมำยล้มละลำยบรษิัทไม่สำมำรถยื่นค ำร้องขอ

ฟ้ืนฟูกจิกำรดว้ยตวับรษิทัเองซอ้นเขำ้ไปในระหว่ำงทีค่ดดีงักล่ำวได ้บรษิทัจงึเขำ้ไปในคดดีงักล่ำวเพื่อขอใหศ้ำล

แต่งตัง้บรษิัทเป็นผู้ท ำแผนฟ้ืนฟูกจิกำรเอง ทัง้นี้เพื่อจะไดม้กีำรเสนอแผนฟ้ืนฟูกจิกำรเป็นกำรแก้ไขเหตุแห่ง

กำรเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เพื่อเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ต่อไป  

 วนัที ่8 เมษำยน 2559  ตลำดหลกัทรพัยไ์ดป้ระกำศเกีย่วกบักำรอนุญำตและกำรหำ้มซือ้ขำยหลกัทรพัย ์PAE 

ของบรษิทั เนื่องจำกบรษิทัเขำ้ข่ำยอำจถูกเพกิถอนหลกัทรพัยแ์ละอยู่ระหว่ำงปรบัปรุงแก้ไขฐำนะทำงกำรเงนิ

และกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์และโดยผลจำกกำรที่บรษิทัไดแ้จง้ต่อตลำด

หลกัทรพัยว์่ำมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทไดม้มีตอินุมตัิเลอืกให้บรษิัทด ำเนินกำรฟ้ืนฟูกกจิกำรผ่ำนศำล

ล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน2559 ตลำดหลกัทรัพย์จึงเห็นควรให้

ด ำเนินกำรดงันี้ 

1. อนุญำตให้หลกัทรพัย์ PAE ของบรษิัทซื้อหรอืขำยได้ระหว่ำงวนัที่ 8 เมษำยน 2559 ถึงวนัที่ 9 

พฤษภำคม 2559  

2. ตลำดหลกัทรพัยจ์ะขึน้เครื่องหมำย SP (Suspension) หำ้มซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์อง PAE ตัง้แต่

วนัที ่10 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่ำบรษิัทจะสำมำรถด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขฐำนะกำรเงนิและกำร

ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ บรษิัทมหีน้ำที่รำยงำนควำมคบืหน้ำของกำร

ด ำเนินกำรให้ตลำดหลกัทรพัย์ทรำบทุกไตรมำสโดยน ำส่งพร้อมกบักำรน ำส่งงบกำรเงินจนกว่ำจะสำมำรถ

ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขฐำนะกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ ตลำด

หลกัทรพัยข์อใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทุนตดิตำมควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินกำรของบรษิทัต่อไป 

 วันที่ 28 เมษำยน 2559  ตลำดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันท ำกำรซื้อขำยวันสุดท้ำยของบริษัท  คือ วันที่ 9 

พฤษภำคม ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยไ์ดอ้นุญำตใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทั ซือ้หรอืขำยได้ระหว่ำงวนัที ่8 เมษำยน 

2559 ถึงวนัที่ 9 พฤษภำคม 2559 เป็นเวลำ 30 วนั นัน้ตลำดหลกัทรพัย์ขอแจ้งเตือนวนัท ำกำรซื้อขำยวนั

สดุทำ้ยใหผู้ล้งทุนทรำบอกีครัง้ 

 วนัที ่10 พฤษภำคม 2559  บรษิทัไดแ้จง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบว่ำ นำงอุไรรตัน์ บุญอำกำศซึง่ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบรษิทั , ประธำนกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดเ้สยีชวีติลงเมื่อวนัที ่8 พฤษภำคม 2559 

 วนัที่ 16 พฤษภำคม 2559  บรษิัทได้แจ้งให้ตลำดหลกัทรพัย์ทรำบว่ำนำงสำววรรณำ  เมลอืงนนท์ ซึ่งด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ ได้มหีนังสอืแจง้ควำมประสงคม์ำยงับรษิัทเพื่ อขอลำออกจำก

กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป 

 วนัที ่13 กรกฏำคม 2559  บรษิทัไดแ้จง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบว่ำนำยอำนนท ์เลขำสถำพร ซึง่ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบรษิัท,กรรมกำรบรหิำร และผูม้อี ำนำจลงนำมแทนบรษิัทไดม้หีนังสอืแจ้งควำมประสงคม์ำยงับรษิัท

เพื่อขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่วนัที ่13 กรกฏำคม 2559 เป็นตน้ไป  

 วันที่ 13 กรกฏำคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตัง้นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง เป็น

กรรมกำรบรหิำรแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฏำคม 2559 เป็นตน้ไป  
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 วนัที ่13 กรกฏำคม  2559  สบืเนื่องจำกนำยนำยอำนนท ์เลขำสถำพร ไดข้อลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรและ

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทั ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัจงึมมีตเิปลีย่นแปลงกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมแทนบรษิทั โดยชื่อและจ ำนวนกรรมกำรซื่งมอี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทัคอื นำยสมพร มัง่ม ีและ นำย

วรีพนัธ ์   ณ ระนอง ลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั มผีลตัง้แต่วนัที ่13 กรกฏำคม พ.ศ. 

2559 เป็นตน้ไป    

  วนัที่ 26  สิงหำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลักทรพัย์ทรำบว่ำนำยภำณุวัฒน์ บุญญะกิติ  ซึ่งด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั,กรรมกำรอสิระ ไดม้หีนังสอืแจง้ควำมประสงคม์ำยงับรษิทัเพื่อขอลำออกจำกกำรด ำรง

ต ำแหน่งดงักล่ำวโดยมผีลตัง้แต่วนัที ่วนัที ่24 สงิหำคม 2559 เป็นตน้ไป  

 วนัที ่26  สงิหำคม 2559  มติทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ประชุม

ครัง้ที่ 10/2559 เมื่อวนัที่ 24 สงิหำคม พ.ศ. 2559 มมีติแต่งตัง้ นำยวรศกัดิ ์ฉัตรแก้ว , และนำยพีรชั เลศิกิจ

รุ่งเรอืง เป็นกรรมกำรบรษิทัแทนต ำแหน่งกรรมกำรทีว่่ำงลง นี้มผีลตัง้แต่วนัที ่24 สงิหำคม 2559 เป็นตน้ไป 

 วันที่ 23 กันยำยน 2559   ก ำหนดวันใช้สิทธิ PAE-W1 ครัง้สุดท้ำยและก ำหนดวันห้ำมซื้อขำย วันที่ 02 

พฤศจกิำยน 2559 ถงึวนัที ่02 พฤศจกิำยน 2559ร บรษิทัขอรำยงำนผลกำรซือ้ขำยดงัต่อไปนี้ ใบส ำคญัแสดง

สทิธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (PAE-W1) จ ำนวน ใบส ำคัญแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิ (หน่วย) 

148,802  จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่ได้ใช้สทิธิ(หน่วย) 1,363,302,372 อตัรำกำรใช้สทิธิ (ใบส ำคัญ

แสดงสทิธ:ิ หุน้) 1.00 : 1.00 รำคำกำรใชส้ทิธ ิ(บำทต่อหุน้) 0.50 จ ำนวนหุน้ทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธ(ิหุน้) 148,802 

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

 วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 บริษัทขอชี้แจงควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็น

หลกัทรพัย์จดทะเบยีน ว่ำในวนัที่ 4 กรกฎำคม 2559 ศำลล้มละลำยกลำงก ำหนดนัดพิจำรณำคดีฟ้ืนฟูกิจกำร 

ปรำกฏว่ำศำลได้มกีำรก ำหนดเกี่ยวกบักำรพจิำรณำคดใีหม่อกีครัง้หนึ่ง โดยมเีจ้ำหนี้ของบริษัทบำงส่วนได้ยื่น

คดัคำ้นกำรฟ้ืนฟูกจิกำรจ ำนวน 6 รำย ศำลจงึไดก้ ำหนดนดัสบืพยำนของผูร้อ้ง (เจำ้หนี้ทีย่ ื่นค ำรอ้ง) สบืพยำนของ

ลูกหนี้ (บรษิัท) และสบืพยำนของเจ้ำหนี้ผู้คดัค้ำนทัง้ 6 รำยเป็นจ ำนวน 7 นัดได้แก่ วนัที่ 15,16,23 กนัยำยน 

2559 ,วนัที ่7,11,12,25 ตุลำคม 2559 เวลำ9.00-16.30 น. ของทุกๆวนั ต่อมำวนัที ่15 กนัยำยน 2559 ปรำกฏ

ว่ำศำลลม้ละลำยกลำงยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรสบืพยำนตำมทีก่ ำหนดนัดไวไ้ด ้เนื่องจำกยงัมกีระบวนกำรทีต่้อง

ด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งตำมกฎหมำยใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน อย่ำงไรกต็ำม ในระหว่ำงนัน้มเีจำ้หนี้ผู้

คดัคำ้นรำยหนึ่งไดถ้อนค ำคดัคำ้นออกไป ท ำใหเ้หลอืผูค้ดัคำ้นเพยีง 5 รำย และศำลไดก้ ำหนดนดัสบืพยำนของผู้

รอ้ง ลูกหนี้ และผู้คดัค้ำนเสยีใหม่ โดยก ำหนดนัดสบืพยำนจ ำนวน 5 นัด ได้แก่ วนัที่ 7,8,9,24,28 กุมภำพนัธ ์

2560 เวลำ 9.00-16.30 น. ของทุกๆวนั โดยเมื่อสบืพยำนของทุกฝ่ำยในคดเีสรจ็สิน้แลว้ศำลจงึจะไดก้ ำหนดฟงั

ค ำสัง่ว่ำจะอนุญำตใหม้กีำรฟ้ืนฟูกจิกำรของบรษิทัหรอืไม่ต่อไป ดว้ยเหตุทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำคดขีองศำล

ลม้ละลำยกลำงดงักล่ำวขำ้งต้น ซึง่ศำลยงัไม่ไดม้คี ำสัง่เกี่ยวกบักำรฟ้ืนฟูกจิกำร ยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้ผูท้ ำแผนและยงั

ไม่ได้มีกำรท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเสนอต่อศำลตำมขัน้ตอนของกฎหมำย ดังนัน้ บริษัทจึงยังไม่สำมำรถแจ้ง

รำยละเอยีดของแผนฟ้ืนฟูกจิกำรรวมตลอดถงึรำยละเอยีดเกีย่วกบัควำมคบืหน้ำของแผนฟ้ืนฟูกจิกำรเพื่อแกไ้ข

เหตุแห่งกำรเพกิถอนได ้จนกว่ำศำลจะไดม้คี ำสัง่เกีย่วกบัคดฟ้ืีนฟูกจิกำรเสรจ็สิน้  
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ปี 2560  

 วนัที่ 9 มีนำคม 2560  ตลำดหลกัทรพัย์ฯ แจ้งด ำเนินกำรกับ PAE กรณีบรษิัทเข้ำข่ำยต้องปรบัปรุงฐำนะ

กำรเงินและกำรด ำเนินงำน (NC ระยะที่ 2)ตำมที่ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแนวทำง

ด ำเนินกำรต่อบรษิัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยต้องปรบัปรุงฐำนะกำรเงนิ และกำรด ำเนินงำนตำมขอ้ 9(6) ของ

ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องกำรเพกิถอนหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2542 โดยตลำดหลกัทรพัยฯ์จะให้

เวลำบรษิัทจดทะเบยีนที่เขำ้ข่ำยต้องปรบัปรุงฐำนะกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนเป็นเวลำ 3 ปีและจะประกำศ

รำยชื่อทุกระยะนัน้ปจัจุบนั บรษิัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (PAE) ยงัไม่สำมำรถแก้ไขฐำนะ

กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนได้ จึงเข้ำข่ำยที่ตลำดหลกัทรพัย์ฯจะประกำศชื่อบรษิัทให้ต้องปรบัปรุงฐำนะ

กำรเงนิและกำรด ำเนินงำนระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) ทัง้นี้ให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 9 มนีำคม 2560 เป็นต้นไปทัง้นี้ 

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้วลำบรษิทัในกำรปรบัปรุงฐำนะกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนเป็นเวลำ 3 ปี ก ำหนดเป็น 3 

ระยะ แต่ละระยะมเีวลำ 1 ปี และจะประกำศรำยชื่อทุกระยะ ไดแ้ก่ NC ระยะที ่1, NC ระยะที ่2 และ NCระยะที ่

3 โดยบรษิัทอำจขอขยำยระยะเวลำได้ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลำไม่เกนิ 1 ปี (รวมระยะเวลำทัง้หมดไม่เกนิ4 ปี) 

หำกบรษิทัไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหม้คีุณสมบตัพิน้เหตุเพกิถอนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดได ้ตลำดหลกัทรพัย์

ฯ จะพจิำรณำเพกิถอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อไป 

 วนัที ่20 มถุินำยน 2560 บรษิทัชีแ้จงควำมคบืหน้ำแนวทำงแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์

จด แจ้งกำรลำออกของกรรมกำรและเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสบืเนื่องจำกเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 ตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย”์) ไดป้ระกำศใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัเขำ้ขำ่ยตอ้งปรบัปรุงฐำนะ

ทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกส่วนของผูถ้ือหุน้น้อยกว่ำศนูยเ์ป็นเหตุใหอ้ำจถูกเพกิถอนจำกกำรเป็น

หลกัทรพัย์จดทะเบยีน ต่อมำบรษิัทได้มมีติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 

2559 อนุมตัเิลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรฟ้ืนฟูกจิกำรผ่ำนศำลลม้ละลำยกลำงตำมพระรำชบญัญตัลิม้ละลำย เพื่อ

แกไ้ขเหตุแห่งกำรเพกิถอนดงักล่ำวแต่เน่ืองจำกในขณะนัน้บรษิทัไดถู้กเจำ้หนี้ทำงกำรคำ้รำยหนึ่งยื่นค ำรอ้งของ

ฟ้ืนฟูกจิกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำงไวก้่อนแลว้ บรษิทัจงึมคีวำมจ ำเป็นต้องเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรของ

ศำลล้มละลำยกลำงโดยอำศยัคดทีี่เจ้ำหนี้ไดย้ื่นไวแ้ลว้นัน้ เพรำะตำมกฎหมำยบรษิัทไม่สำมำรถยื่นค ำรอ้งขอ

ฟ้ืนฟูกจิกำรดว้ยตวับรษิทัเองซ้อนเขำ้ไปได้ ซึ่งต่อมำบรษิทักไ็ด้รำยงำนควำมคบืหน้ำของคดดีงักล่ำวให้ท่ำน

ทรำบเป็นระยะแลว้นัน้ อย่ำงไรกต็ำมภำยหลงัจำกกำรไต่สวนค ำรอ้งของศำลเสรจ็สิน้ปรำกฏว่ำศำลได้มคี ำสัง่

ยกค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรของบรษิทั โดยใหเ้หตุผลว่ำสภำวะกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัยงัสำมำรถด ำเนินต่อไป

ได ้จงึไม่มเีหตุอนัสมควรทีจ่ะมคี ำสัง่ใหบ้รษิทัฟ้ืนฟูกจิกำร  

โดยบรษิทัไดช้ีแ้จงว่ำเหตุทีศ่ำลยกค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรดงักล่ำวขำ้งต้นนัน้ เป็นผลมำจำกกำรทีฝ่่ำยเจำ้หน้ีไป

ยื่นค ำรอ้งต่อศำลไวก้่อน ท ำให้บรษิัทมอีุปสรรคในกำรน ำเสนอขอ้มูลต่อศำลอยู่หลำยประกำร ท ำให้มขีอ้มูลที่

ผดิพลำดคลำดเคลื่อนเขำ้สูส่ ำนวนคด ีสง่ผลใหศ้ำลเขำ้ใจว่ำสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัยงัดอียู่ จงึไม่มเีหตุให้

ฟ้ืนฟูกจิกำรและยกค ำร้องในที่สุด แต่แท้จรงิแล้วสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิัทมีปญัหำจนต้องฟ้ืนฟูกิจกำร

ตำมที่ตลำดหลกัทรพัย์ได้ประกำศแก่สำธำณชนไปก่อนหน้ำนี้ และเมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที ่

2/2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 มิถุนำยน 2560 ได้รบักำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรยกค ำร้องของศำลอย่ำงเป็น

ทำงกำรทีป่ระชุมดงักล่ำวจงึมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัด ำเนินกำรยื่นค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำงตำม
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พระรำชบญัญตัลิม้ละลำยเป็นคดใีหม่โดยกำรยื่นของบรษิทัเอง ซึง่ในกำรยื่นค ำรอ้งครัง้นี้ บรษิทัในฐำนะลกูหนี้

จะเป็นผู้ร้องด้วยตนเองจะได้น ำเสนอข้อมูลให้ศำลทรำบอย่ำงถูกต้องครบถ้วนว่ำบริษัทอยู่ในสภำวะที่เข้ำ

หลกัเกณฑต์้องฟ้ืนฟูกจิกำรตำมพระรำชบญัญตัลิม้ละลำย รวมทัง้ตกอยู่ในบงัคบัต้องท ำแผนฟ้ืนฟูกจิกำรเพื่อ

แกไ้ขเหตุเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยด์ว้ยโดยทัง้นี้บรษิทัจะ

ยงัคงถอืเอำแนวทำงดงักล่ำวเป็นแนวทำงในกำรแกไ้ขเหตุเพกิถอนต่อไป โดยจะถอืเอำแผนฟ้ืนฟูกจิกำรทีศ่ำลมี

ค ำสัง่เหน็ชอบในอนำคตเป็นแผนในกำรแกไ้ขเหตุเพกิถอนดว้ยและบรษิทัเชื่อมัน่ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ข

ไดท้นัภำยในระยะเวลำทีข่อ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

  วนัที ่20 มถุินำยน 2560  รบัทรำบกำรลำออกของ นำงสำว กุลสิรำ บรณิตพงษ์ ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั โดย

มผีลตัง้แต่วนัที ่19 มถุินำยน 2560 เป็นตน้ไป และมมีตแิต่งตัง้นำยกมัพล คุปตะวนิิจ เป็นกรรมกำรบรษิทัแทน

กรรมกำรทีล่ำออก โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่19 มถุินำยน 2560 เป็นตน้ไป 

 วนัที ่20  มถุินำยน 2560 ควำมคบืหน้ำแนวทำงแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

,และแจง้ผลค ำสัง่ศำลไม่อนุญำตใหบ้รษิทัจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 ตำมทีบ่รษิทั พเีออ ี(ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”)  ได้แจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย์”) ทรำบตำม

หนงัสอืทีอ่ำ้งถงึว่ำ บรษิทัจะด ำเนินกำรกำรฟ้ืนฟูกจิกำรผ่ำนศำลลม้ละลำยกลำง ตำมพระรำชบญัญตัลิม้ละลำย 

เพื่อแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยบรษิทัไดเ้ขำ้สู่คดฟ้ืีนฟูกจิกำรทีเ่จำ้หนี้

ไดย้ื่นค ำรอ้งต่อศำลไวแ้ล้ว แต่ศำลไดย้กค ำร้องขอฟ้ืนฟูกจิกำรดงักล่ำวของเจำ้หนี้ อย่ำงไรกต็ำมบรษิัทยงัค ง

แนวทำงในกำรฟ้ืนฟูกจิกำรผ่ำนศำลลม้ละลำยกลำงเช่นเดมิดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2560 

เมื่อวนัที ่19 มถุินำยน 2560 จงึมมีตใิหบ้รษิทัยื่นค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำงเป็นคดใีหม่ โดย

ในครัง้นี้บรษิัทในฐำนะลูกหนี้จะยื่นค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรดว้ยตนเองโดยชีแ้จงว่ำเมื่อวนัที ่21 มถุินำยน 2560 

บรษิทัไดย้ื่นค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำง เป็นคดหีมำยเลขด ำที ่ฟ.23/2560 และศำลไดม้คี ำสัง่

รบัค ำรอ้งไวพ้จิำรณำเรยีบรอ้ยแลว้ โดยศำลไดก้ ำหนดนดัพจิำรณำคดดีงักล่ำวในวนัที ่11 กนัยำยน 2560  

 วนัที ่29  มถุินำยน 2560  บรษิทัชีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัว่ำในปี 2559 ที่

ผ่ำนมำบรษิทัไม่สำมำรถจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ไดเ้น่ืองจำกศำลลม้ละลำยกลำงไดม้คี ำสัง่ไม่อนุญำตใหบ้รษิทั

จดัประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เนื่องจำกบรษิัทอยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดฟ้ืีนฟูกจิกำร บรษิัทจงึตกอยู่ใน

สภำวะกำรพกักำรบงัคบัช ำระหนี้ตอ้งหำ้ม มใิหก้ระท ำกำรใดทีเ่ป็นกำรก่อภำระผกูพนัธห์รอืก่อภำระในทรพัยส์นิ

อนัจะท ำใหท้รพัยส์นิของบรษิทัลดลงหำกฝ่ำฝืนมโีทษทำงอำญำทัง้จ ำคุกหรอืปรบั หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบัทัง้น้ีตำม

พระรำชบญัญตัลิ้มละลำย มำตรำ 90/12(9) ประกอบมำตรำ 90/82 ศำลจงึเหน็ว่ำกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้

นัน้ก่อใหเ้กดิภำระค่ำใชจ้่ำยแก่บรษิทัจ ำนวนมำกสรำ้งภำระแก่บรษิทัและบรรดำเจำ้หนี้ทัง้หลำยในกระบวนกำร

ฟ้ืนฟูกจิกำรตำมกฎหมำยลม้ละลำยจงึไม่อนุญำตให้บรษิัทจดัประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2559 ซึง่ผลของ

ค ำสัง่ศำลดงักล่ำวมผีลบงัคบับรษิัทต่อเนื่องเรื่อยมำจนกระทัง่ศำลได้มคี ำสัง่ยกรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรของเจำ้หนี้

ดงัทีไ่ดร้ำยงำนใหท้รำบและเมื่อบรษิทัไดย้ื่นค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรเขำ้ไปเป็นคดใีหม่ บรษิทัจงึไดย้ื่นค ำรอ้งต่อ

ศำลล้มละลำยกลำงเพื่อให้ศำลพิจำรณำสัง่เกี่ยวกบักำรจดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ด้วยเช่นกนั 

เน่ืองจำกกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้นัน้มคี่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมทีส่งูและเป็นกำรก่อ

ภำระผกูพนัแก่บรษิทัอนัเป็นกำรฝำ่ฝืนต่อพระรำชบญัญตัลิม้ละลำย พ.ศ. 2483 มำตรำ 90/12 รวมถงึเพื่อไม่ให้

ค ำสัง่ศำลในคดนีี้เกดิควำมขดัแย้งกบัค ำสัง่ศำลเดมิทีเ่คยมคี ำสัง่หรอืเคยมคี ำวนิิจฉัยเป็นแนวทำงเดมิอยู่ก่อน
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แลว้ ซึง่ศำลไดร้บัค ำรอ้งดงักล่ำวไวแ้ละมคี ำสัง่ใหง้ดกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 ของบรษิทัไป

จนกว่ำศำลจะมีค ำสัง่เปลี่ยนเป็นอย่ำงอื่น ดงันัน้ โดยผลจำกค ำสัง่ศำลดังกล่ำวจึงท ำให้บริษัทไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ไดจ้นกว่ำศำลจะมคี ำสัง่อนุญำต  

 วนัที่ 18 กนัยำยน 2560  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที ่ 5/2560  มมีตใิห้บรษิัท พเีออ ีเฟดเดอรลั อนิเตอร์
เนชัน่เเนล จ ำกดั (บรษิทัย่อย) เลกิกจิกำรและช ำระบญัชเีนื่องจำกบรษิทัดงักล่ำวใหผ้ลตอบแทนในอตัรำทีต่ ่ำแต่มี
ควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกจิสงู ปจัจุบนับรษิทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี
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ปัจจยัความเส่ียงปัจจยัความเส่ียง 
1.การบริหารความเส่ียง 
 

ความเส่ียง (Risk) หมำยถงึโอกำส/เหตุกำรณ์หรอืสิง่ทีท่ ำใหแ้ผนงำนหรอืกำรด ำเนินงำนอยู่ในปจัจุบนัไม่บรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้โดยก่อใหเ้กดิผลกระทบหรอืควำมเสยีหำยต่อองคก์รในทีส่ดุ ทัง้ในดำ้นผลกระทบท่ี

เป็นตวัเงินได้ หรอืต่อภาพลกัษณ์ หรอืช่ือเสียงขององคก์ร 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมำยถงึ กระบวนกำรทีป่ฏบิตัโิดยคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและ

บุคลำกรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน  โดยกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้รบักำร

ออกแบบเพื่อให้สำมำรถชี้บ่งเหตุกำรณ์ที่อำจเกดิขีน้ และมผีลกระทบต่อองคก์รและสำมำรถจดักำรควำมเสีย่งให้อยู่ใน

ระดบัทีอ่งคก์รยอมรบั เพื่อใหไ้ดร้บัควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุวตัถุประสงค/์เป้ำหมำยทีอ่งคก์รก ำหนดไว ้

กระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
ขัน้ตอนส ำคญัส ำหรบักำรบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์ร 

 
ทัง้นี้ข ัน้ตอนขำ้งต้น สอดคลอ้งกบัระบบกำรบรหิำรดำ้นคุณภำพ อำชวีอนำมยั ควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 

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

โดยเฉพำะใน Version 2015 ที่จะประกำศใช้ในปี 2015  ที่ยกระดับด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรไปสู่ High Level 

Standard และน ำเรื่องของ Risk Based Thinking เขำ้มำเป็นสว่นส ำคญัในระบบ ISO เพื่อใหอ้งคก์รมกีำรบรหิำรจดักำร

และเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยจะมกีำรเขยีนบรบิทขององคก์ร ทีค่ ำนึงถงึปจัจยัภำยในและภำยนอก เพื่อสำมำรถป้องกนัและ

จดักำรควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้รวมไวใ้น QHSE Manual  

1. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

 เพื่อใหอ้งคก์รสำมำรถลดมลูเหตุของโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสยีหำยในอนำคตใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

 เพื่อเป็นแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบ 

 เพื่อใหเ้ชื่อมโยงกำรบรหิำรควำมเสีย่งกบักลยุทธข์ององคใ์หเ้กดิควำมยัง่ยนืได้ 

 เพื่อให้มรีะบบในกำรตดิตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่งและเฝ้ำระวงัควำมเสีย่งใหม่ที่อำจ

เกดิขึน้ไดต้ลอดเวลำ 

 เพื่อเพิม่มลูค่ำใหแ้ก่องคก์ร 
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ปัจจยัความเส่ียงปัจจยัความเส่ียง ต่อ  
2.  การระบุความเส่ียง (Aspect Identification) 
 กำรระบุควำมสี่ยงจะระบุถึงแหล่งที่มำ ส่วนที่ได้รบัผลกระทบ เหตุกำรณ์และสำเหตุรวมถึงผลกระทบที่อำจ

เกดิขึน้ โดยจะพจิำรณำจำกปจัจยัภำยใน และภำยนอก ขององค์กร ซึง่อำจด ำเนินกำรโดยกำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรหรอื

ฝ่ำยจดักำรของแต่ละหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบในแผนงำนหรอืกำรด ำเนินกำรนัน้ และรวบรวมประเดน็ควำมเสีย่งที่ส ำคญั 

(Aspect) เพื่อมำจดัท ำเป็นภำพรวมควมเสีย่งขององคก์ร (Corporate Risk Profile) 

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

ซึง่เป็นระเบยีบปฏบิตัเิรื่องกำรระบุและประเมนิควำมเสีย่งทีม่อียูใ่นระบบ ISO และสำมำรถน ำมำใชเ้ป็นแนวทำงในกำร

บรหิำรควำมเสีย่งขององคก์รได)้ 

ประเภทของความเส่ียง 
 

 
 

 ปัจจยัในการก าหนดเกณฑค์วามเส่ียง 

 ลกัษณะและประเภทของผลกระทบทีส่ำมำรถเกดิขึน้และแนวทำงในกำรประเมนิผลกระทบ 
 แนวทำงในกำรระบุโอกำสในกำรเกดิขึน้ 
 กรอบเวลำของโอกำสและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 แนวทำงกำรก ำหนดระดบัควำมเสีย่ง 
 ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
 ระดบัของควำมเสีย่งทีต่อ้งจดักำร 

ระดบัของโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัของความเส่ียงแบ่งเป็น 4 ระดบั 
 

Level 
ระดับ 

LIKELIHOOD  
โอกาสเกดิ 

Expectation Occur 
คาดว่าจะเกดิขึน้ 

1 น้อยมาก (เกิดยาก) ไมเ่กิดภายใน 10 ปี 
2 น้อย 1 ครัง้ภายใน 6 - 10 ปี 
3 ปานกลาง 1 ครัง้ภายใน 3 - 6 ปี 
4 มาก 1 ครัง้ภายใน 1 - 3 ปี 
5 มากที่สดุ มากกวา่ 1 ครัง้ภายใน 1 ปี 

 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 60 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

ระดับของผลกระทบ (Impact)  
 

1. ผลกระทบต่อองค์กรและการเงนิ 
Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Value 
มูลค่าความเสียหาย 

(Baht) 
1 สง่ผลกระทบน้อยมาก/ควบคมุได้ ไมเ่กิน 5,000 
2 สง่ผลกระทบน้อย >5,000 - 50,000 
3 สง่ผลกระทบปานกลาง >50,000 - 100,000 
4 สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั >100,000 - 10,000,000 
5 สง่ผลรุนแรงตอ่องค์กร >10,000,000 

 

2. ผลกระทบต่อพนักงาน 
Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident  
อุบัติภยั 

1 สง่ผลกระทบน้อยมาก/ควบคมุได้ First Aid 
2 สง่ผลกระทบปานกลาง เข้ารับรักษาใน ร.พ. และหยดุงาน 1-5 วนั 
3 สง่ผลกระทบปานกลาง เข้ารับรักษาใน ร.พ. และหยดุงาน 1-5 วนั 
4 สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั ถึงขึน้บาดเจ็บสาหสั เข้ารับรักษาใน ร.พ. และ

หยดุงาน > 5 วนั 
5 สง่ผลรุนแรงตอ่องค์กร ถึงขึน้สญูเสยีชีวติ 

RISK Level MAP  
ระดบัความเสีย่ง 

 

Impact 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
  1 2 3 4 5 

  Likelihood 

   

15-25 ระดบัความเสีย่งสงูมาก ต้องด าเนินการโดยทนัที (Extreme) 

7-14 ระดบัความเสีย่งสงู ต้องรีบด าเนนิการ (High) 

3-6 ระดบัความเสีย่งปานกลาง ควรรีบด าเนินการ (Medium) 

1-2 ระดบัความเสีย่งน้อย แตค่วรติดตามสถานะการณ์อยา่งตอ่เนื่อง (Low) 
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3. การจดัการความเส่ียง (Risk Treatment) 
 ก ำหนดใหม้กีำรจดัท ำแผนจดักำรควำมเสีย่งเสนอต่อฝ่ำยบรหิำรเพื่อขออนุมตัจิดัสรรทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นตอ้งใช้

ในกำรด ำเนินกำร(ถ้ำมี) โดยในกำรคดัเลอืกแนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่งที่เหมำะสมที่สุดจะค ำนึงถึงควำมเสีย่งที่

ยอมรบัไดก้บัต้นทุนทีเ่กดิขึน้เทยีบกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัรวมถงึขอ้ก ำหนดของกฏหมำย ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนที่ เกีย่วขอ้ง 

รวมถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

แนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 Terminate เป็นกำรหยุดหรอืยกเลกิกจิกรรมกำรด ำเนินงำนทีก่่อใหเ้กดิควำมเสีย่ง 

 Transfer เป็นกำรถ่ำยโอนควำมเสีย่งไปยงัหน่วยงำนหรอืองคก์รอื่นเพื่อรบัภำระแทน 

 Treat เป็นจดัหำมำตรกำรเพื่อลดโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่งหรอืลดผลกระทบลง 

 Take เป็นกำรยอมรบัควำมเสีย่งโดยไม่ด ำเนินกำรใดๆ 

การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

 หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงจะประสำนงำนให้ฝ่ำยจัดกำรที่รบัผิดชอบควำมเสี่ยงรำยงำนสถำนะและกำร

ด ำเนินงำนเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งใหท้ีป่ระชุมฝำ่ยบรหิำรรบัทรำบ 

 ฝ่ำยจดักำรจะวเิครำะห์/ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและปจัจยัภำยใน ภำยนอก รวมถึงกำร

เปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งอำจส่งผลให้ต้องมีกำรทบทวนกำรจดักำรควำมเสี่ยงและกำรจดัล ำดับ

ควำมส ำคญั รวมถงึอำจน ำไปใชใ้นกำรทบทวนกรอบบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม 

กรอบการบริหารความเส่ียงอย่างมีระบบทัว่ทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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4. กรอบนโยบายความเสี่ยง ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม  QHSE (Quality, Health, 
Safety and Environment) Risk Policy Framework 
 บริษัท พีเออี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้มีการก าหนดนโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ

สิง่แวดล้อม เพื่อแสดงถึงความมุง่มัน่ขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจดัการด้าน QSHE ให้ผู้บริหารและพนกังานใน

องค์กร น าไปปฏิบตัิ ด้วยการก าหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน รวมทัง้ตวัชีว้ดัตามแผนงาน รวมทัง้การ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้องกบันโยบาย รวมทัง้ในการตรวจประเมิน 

(Internal Audit) ตามแผนท่ีก าหนด 

QHSE Management Framework 
 

 

 การด าเนินงานตามกลยุทธ์จะเน้นที่การเสริมสร้างวฒันธรรมด้าน QSHE และระบบการจดัการด้าน QHSE เป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพการด าเนินงาน การสร้างนวตักรรม ตลอดจน การพัฒนา
กระบวนการและผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ลดความสญูเสยี ความเสีย่ง และผลกระทบในทางลบ
ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติ จึง  ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน QSHE 
ประจ าปี (QSHE Goals) โดยผา่นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท และ
คัดเลือกตัวชีว้ัดที่มีความส าคัญ (Key Performance Indicators) มาก าหนดเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะน าไปพิจารณาก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานและถ่ายทอดไปสู่เป้าหมายในระดบัฝ่าย/แผนกตามความ
เหมาะสม ซึง่จะมีการติดตาม ประเมินผลตามเป้าหมายในแตล่ะระดบัน าเสนอตอ่ผู้บริหารตามแผนท่ีก าหนด  

5. นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งบรษิัทมีควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำก

บรษิัทมีสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศซึ่งมิได้ท ำสญัญำป้องกนัควำมเสีย่งไว ้อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำย
บรหิำรของบรษิทั เชื่อว่ำจะไม่มผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทั 
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5.1ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้เกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในอนำคต ซึ่งจะมผีลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดของบรษิทัโดยกลุ่มบรษิทั มสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีเ่ปิดต่อควำมเสีย่ง
จำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
เน่ืองจำกบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศซึง่มไิดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเสีย่งไว ้อย่ำงไรกต็ำม 
ฝำ่ยบรหิำรของกลุ่มบรษิทั เชื่อว่ำจะไม่มผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั 
5.2 ความเส่ียงจากสญัญาเช่าระยะยาวด้านกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

สญัญำเช่ำระยะยำวทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บักลุ่มบรษิทั (ผู้
เช่ำ) ถอืเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทกึเป็นรำยจำ่ยฝำ่ยทุนดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอื 
มลูค่ำปจัจุบนัสทุธขิองจ ำนวนเงนิทีก่ลุ่มบรษิทัต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำ
เช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ตลอด
อำยุสญัญำเช่ำ  
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ จะคดิค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
5.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์
  ทัง้นี้ สบืเนื่องจำกเมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2559 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย”์) ไดป้ระกำศ
ใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัเขำ้ขำ่ยตอ้งปรบัปรุงฐำนะทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกสว่นของผูถ้อืหุน้น้อยกว่ำศนูย์
เป็นเหตุใหอ้ำจถูกเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ต่อมำบรษิทัไดม้มีตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที ่
5/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2559 อนุมัติเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรฟ้ืนฟูกิจกำรผ่ำนศำลล้มละลำยกลำงตำม
พระรำชบญัญตัลิม้ละลำย เพื่อแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพกิถอนดงักล่ำวแต่เน่ืองจำกในขณะนัน้บรษิทัไดถู้กเจำ้หนี้ทำงกำรคำ้
รำยหนึ่งยื่นค ำรอ้งของฟ้ืนฟูกจิกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำงไวก้่อนแล้ว บรษิทัจงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้สูก่ระบวนกำรฟ้ืนฟู
กจิกำรของศำลลม้ละลำยกลำงโดยอำศยัคดทีีเ่จำ้หนี้ไดย้ื่นไวแ้ลว้นัน้ เพรำะตำมกฎหมำยบรษิทัไม่สำมำรถยื่นค ำรอ้งขอ
ฟ้ืนฟูกจิกำรดว้ยตวับรษิทัเองซอ้นเขำ้ไปได ้อย่ำงไรกต็ำมภำยหลงัจำกกำรไต่สวนค ำรอ้งของศำลเสรจ็สิน้ปรำกฏว่ำศำล
ไดม้คี ำสัง่ยกค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรของบรษิทั โดยใหเ้หตุผลว่ำสภำวะกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัยงัสำมำรถด ำเนินต่อไป
ได้ จงึไม่มเีหตุอนัสมควรที่จะมคี ำสัง่ให้บรษิัทฟ้ืนฟูกจิกำร ดงันัน้ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 2/2560 ซึ่ง
ประชุมในวนัที ่19 มถุินำยน 2560 ไดร้บักำรรำยงำนเกีย่วกบักำรยกค ำรอ้งของศำลอย่ำงเป็นทำงกำรทีป่ระชุมดงักล่ำว
จงึมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัด ำเนินกำรยื่นค ำรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำงตำมพระรำชบญัญตัลิม้ละลำยเป็นคดี
ใหม่โดยกำรยื่นของบรษิทัเอง ซึง่ในกำรยื่นค ำรอ้งครัง้นี้ บรษิทัในฐำนะลูกหนี้จะเป็นผูร้อ้งดว้ยตนเองจะไดน้ ำเสนอขอ้มูล
ใหศ้ำลทรำบอย่ำงถูกต้องครบถ้วนว่ำบรษิทัอยู่ในสภำวะทีเ่ขำ้หลกัเกณฑต์อ้งฟ้ืนฟูกจิกำรตำมพระรำชบญัญตัลิม้ละลำย 
รวมทัง้ตกอยู่ในบงัคบัต้องท ำแผนฟ้ืนฟูกจิกำรเพื่อแกไ้ขเหตุเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนตำมขอ้บงัคบั
ของตลำดหลกัทรพัยด์ว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจะยงัคงถอืเอำแนวทำงดงักล่ำวเป็นแนวทำงในกำรแกไ้ขเหตุเพกิถอนต่อไปเพรำะ
บรษิทัไม่มหีนทำงอื่นใดทีจ่ะฟ้ืนฟูกจิกำรได้ ทัง้นี้จะถอืเอำแผนฟ้ืนฟูกจิกำรที่ศำลมคี ำสัง่เหน็ชอบในอนำคตเป็นแผนใน
กำรแกไ้ขเหตุเพกิถอนดว้ย โดยบรษิทัเชื่อมัน่ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขไดท้นัภำยในระยะเวลำทีข่อ้บงัคบัของตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด  

5.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

          บรษิทัมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วเน่ืองกบับญัชลีกูหน้ีกำรคำ้ อย่ำงไรกต็ำมฝำ่ยบรหิำรของกลุ่มบรษิทั
มนีโยบำยในกำรใหส้นิเชื่อแก่ลูกคำ้ดว้ยควำมระมดัระวงั ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึไม่คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสยีหำยอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัจำกกำรเกบ็หนี้จำกลูกหนี้เหล่ำนัน้ นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัไดป้ระมำณค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยอำศยักำร
ประเมนิผลของฝำ่ยบรหิำรเกีย่วกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีในอดตีของลกูหน้ี ซึง่ฝำ่ยบรหิำรเชื่อว่ำเพยีงพอแลว้
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โครงสร้างองคก์รโครงสร้างองคก์ร 
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การจดักาการจดัการรโครงสร้างการจดัการโครงสร้างการจดัการ  
1. คณะกรรมการบริษัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ทา่นดงันี ้
1. นายเจริญ   ประจ าแทน่ ประธานคณะกรรมการ 
2. ร้อยตรีสาโรช  สวา่งฤทธ์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท 
3. นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสริุยะ  ตนัติวิวฒัน์ กรรมการบริษัท 
6. นางสาวกลุสิรา บริณตพงษ์ กรรมการบริษัท** กรรมการลาออก มีผลวนัท่ี 19 มิถนุายน 2560 
7. นายพีรัช   เลศิกิจรุ่งเรือง กรรมการบริษัท 
8. นายวรศกัดิ์  ฉตัรแก้ว  กรรมการบริษัท  
9. นายสมพร  มัง่มี  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  
10. นายวีรพนัธ์  ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
11. นายกมัพล  คปุตะวินิจ กรรมการบริษัท ** มีมติแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งลง  

มีผลวนัท่ี 19 มิถนุายน 2560 
โดยมีนางสาววราภรณ์  วงค์สงิห์โต   เป็นเลขานกุารบริษัท  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ตามข้อบังคับบริษัทคณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติและด าเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซือ่สตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น การขายหรือโอน
กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่นการเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทเป็นต้น 
 คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชมุอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยการประชมุคณะกรรมการให้จดัขึน้ ณ ที่อนัเป็น
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 
2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 

เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการจดัท า 
3. ก ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท 
5. ก ากบั ดแูล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถกูต้อง เพียงพอ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และ

ระบบการตรวจสอบภายใน และด้านการเงิน 
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6. จัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ  วนัสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลง
ลายมือช่ือเพื่อรับรองงบการเงินดงักลา่ว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้นโยบาย
ดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็น
ธรรม 

9. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระและพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดงักลา่ว
เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
12. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้ พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่วตามที่
เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 
14. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาตา่ง ๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 
15. ดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสีย

ทกุฝ่าย 
องค์ประกอบและการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด  

โดยการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 
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ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่อย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับการ

เลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชมุได้เลอืกเข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกครัง้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่น

ต าแหนง่นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระ

ของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงั

เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงั

เหลอือยู ่
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2.คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 3  ทา่นดงันี ้

1. ร้อยตรีสาโรช  สวา่งฤทธ์ิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ด้านกฏหมาย 

2. นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ/ เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

3. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีวอ่งไทย กรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเบียบ 

โดยมีนางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกต ุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ / เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบญัชี  

โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละ 2  ปี โดยกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยวัตุประสงค์ของการตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหนง่  

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี ้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

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

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบ      

ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอคา่ตอบแทนของ

บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

6.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก.  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  

ข.  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  

ค.  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง.  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  

จ.  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ.  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter)  
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ซ.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3 .คณะกรรมการบริหาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 2  ทา่นดงันี ้

1. นายสมพร มัง่มี  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร /เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2. นายวีรพนัธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

โดยมีนางสาวสโรชา ขมัพานนท์    เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ผู้บริหาร 

1.     ด าเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดโดยน า

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาพฒันาระบบ และปรับใช้อยา่งจริงจงั 

2.  ก าหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์ และแนวทางเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

3.  ก าหนดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของพนกังาน 

4. ก าหนดหลกัเกณฑ์ และพิจารณาคดัเลอืกโครงการท่ีเข้าร่วมประมลูงาน เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารระดบัสงูตอ่ไป 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอน พนกังาน ระดบับงัคบับญัชาหวัหน้างาน และเจ้าหน้าที่ 

6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอตัราคา่จ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนตา่งๆ 

7.  พิจารณาอนมุตัิ และด าเนินการประมลูงาน หรือรับจ้างท าของกบัหนว่ยงาน หรือบคุคลตา่งๆ 

8.  ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ด าเนินการได้ 
 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา

เบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการนัน้ ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทัง้ทางด้าน

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทัง้นีม้ติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนน

เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะทัง้นี  ้ในการคดัเลือกบคุคลที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการจะพิจารณาจากลกัษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่

มีความรู้ในเร่ืองธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีส่ วนร่วมในการ
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เสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อบรรลเุจตนารมณ์ของบริษัท และการแต่งตัง้กรรมการมีหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1)ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2)ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

(3)บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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คณะกรรมการอิสระ บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 4  ทา่นดงันี ้

1. นายเจริญ ประจ าแทน่  ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

   เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ / และมีความรู้ด้านกฏหมาย 

2. ร้อยตรีสาโรช  สวา่งฤทธ์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

   เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมาย 

3. นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

   เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

4. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีวอ่งไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

   เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ -v’ 

โดยมีนางสาววราภรณ์ วงค์สงิห์โต    เป็นเลขานกุารคณะกรรมการอิสระ / เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการธนาคาร  
 

 

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระบริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมี

นโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยหลกัเกณฑ์ใน

การคดัเลือกกรรมการอิสระจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็น

กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีวฒุิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท างาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี  ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

คณะกรรมการบริษัทอาจแตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหนง่แทน โดยกรรมการอิสระท่ี

เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณี

ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา        

คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่

จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
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 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้

ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ

อนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็น

ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัใน

ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 

ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับ

กิจการของบริษัท 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  
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5 . คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 6  ทา่นดงันี ้

1. นายวีรพนัธ์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง/เป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

2. นายกมัพล คปุตะวินิจ คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

3. นายจารึก พรหมสวุรรณ คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

4. นายกิตติพงษ์   ตนัฑิกลุ    คณะกรรมการ/เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านคณุภาพ ความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดล้อม 

5. นายผดงุ  นพูิมพ์  คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านคณุภาพ ความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดล้อม 

6. นางสาววิภาพรรณ แสนสขุ  คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านคณุภาพ ความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดล้อม 

นางสาวศิริวรรณ  จนัทร์ดวง   เป็นเลขานกุารคณะกรรมการความเสีย่ง 

/เป็นผู้มีความรู้ด้าน คณุภาพ ความปลอดภยัสขุภาพและสิง่แวดล้อม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ก าหนดแนวทางในการบริหารและกรอบด าเนินงานการบริหารความเสีย่ง 

- ประเมินความเสีย่งตา่งๆ ทัง้ทีเ่กิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

- เสนอแนะแนวทาง ป้องกนั และ/หรือแนวทาง ลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

- ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่องและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตาม

นโยบายที่ก าหนด 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างถูกต้องโดยการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และค่าตอบแทน
กรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด ดังนัน้หลักการดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดข้ีอ 10 เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และในปี พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารของ บริษัท ฯ มีดังนี ้

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ** 
(บาท/คน/ครัง้) ปี 2560 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 15,000 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 10,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 
กรรมการบริษัท 6,000 
กรรมการบริหาร 6,000 

กรรมการตรวจสอบ 6,000 
หมายเหตุ *  ทัง้นีก้รรมการที่ด ารงต าแหน่งมากกวา่หนึ่งต าแหน่ง จะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ  
 ** ทัง้นีก้รณีที่คณะกรรมการแต่ละชดุมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ใน1 เดือนให้จ่ายเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการชดุนัน้เพียง 1 

ครัง้ตอ่ 1 เดือนเทา่นัน้ 

จ านวนครัง้และการประชมุคณะกรรมการบริษทัจ านวนครัง้และการประชมุคณะกรรมการบริษทั  
ท่ีเข้าร่วมประชมุท่ีเข้าร่วมประชมุประจ าปี ประจ าปี 22560560ดงัน้ีดงัน้ี 

 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

และผู้บริหาร 

                      ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน                                                    

สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี2558 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

รวม (บาท) 

1. นายเจริญ           ประจ าแท่น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 75,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 600,000 675,000 

2. ร.ต. สาโรช          สว่างฤทธ์ิ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 50,000 ไมไ่ด้เป็น 360,000 440,000 

3.นายปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 30,000 ไมไ่ด้เป็น 240,000 276,000 

4.นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 18,000 18,000 ไมไ่ด้เป็น 240,000 276,000 

5.นายสมพร  มั่งมี ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 ไมไ่ด้เป็น 120,000 120,000 270,000 

6.นายวีรพันธ์  ณ ระนอง ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 ไมไ่ด้เป็น 120,000 120,000 270,000 

7.นายสุริยะ  ตันติวิวัฒน์ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 12,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 120,000 132,000 

8.นางสาวกุลิสรา     บริณตพงษ์* ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ - ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 56,000 56,000 

9.นายวรศักดิ           ฉัตรแก้ว ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 18,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 120,000 138,000 

10.นายพีรัช         เลิศกิจรุ่งเรือง ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 12,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 120,000 132,000 

11 นายกัมพล        คุปตะวินิจ** ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 18,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 64,000 82,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2,771,000 

- หมายเหตุ -  
*กรรมการลาออก (โดยกรรมการไม่ได้ค่าตอบแทนเน่ืองจากลาออกก่อนถึงก าหนดการประชุมในครัง้นัน้ๆ 
**กรรมการแต่งตัง้ใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
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ค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหากรรมการและผู้บริหารปี 2560รปี 2560 
    (หน่วย : พันบาท) 

ค่าตอบแทน รวมบริษัทย่อย เฉพาะบริษัท 
    2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 18,364 17,597 9,427 9,007 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,514 2,588 575 555 

รวม 20,878 20,185 10,002 9,562 

**หมายเหตุค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าเบีย้ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติ เหตุกลุ่ม ค่าเบีย้ประกันสุขภาพและ
ประกนัสงัคม  
ค่าตอบแทนอื่นๆของกรรมการ  
- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทไมไ่ด้คา่ตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือน 
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การก าการก ากบัดแูลกิจการกบัดแูลกิจการ 
กำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

บรษิทัไดม้กีำรปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตำมขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ตีำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศ

ไทยดงันี้ 

    ลูกค้า  
บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อกลุ่มลกูค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย หรือลกูค้ารายใหญ่เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้

จากการด าเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บริการที่ดี และตรงตามความต้องการของลกูค้า ท าให้บริษัทมีลกูค้าหลกัๆให้
ความไว้วางใจและพร้อมจะขยายงานไปด้วยกนั  

 เจ้าหนีแ้ละคู่ ค้า 
บริษัทเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใสต่อเจ้าหนีข้องบริษัทอีกทัง้ได้พยายามด าเนินการช าระหนี ้และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ให้

ไว้กับเจ้าหนี ้ถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างมากในปีที่ผ่าน แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จ าเนินการทุก
วิถีทางที่จะท าให้สามารถช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีไ้ด้ ทัง้นีท้ัง้นัน้ บริษัทได้ด าเนินการทกุอยา่งภายใต้หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดทาง
กฎหมายอย่างชัดเจน ในส่วนของคู่ค้านัน้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน และการจัดซือ้จัดจ้างไว้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งถกูต้อง ละเอียดรอบคอบ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 พันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ 
บริษัทด าเนินงานด้วยความสจุริต เป็นธรรม และให้เกียรติพนัธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจเสมอ  รวมทัง้ไม่แสวงหาข้อมลู

ของพนัธมิตรและคูแ่ขง่ทางธุรกิจ เพื่อน ามาด าเนินงานอยา่งไมโ่ปร่งใส  

 พนักงาน 
พนักงานของบริษัทถือเป็นหัวใจส าคัญในการที่จะท าให้บริษัทด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้

ตระหนกัและให้การสนบัสนนุพนกังานในการท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะของตนให้สามารถน ามาสร้างประโยชน์ให้กบังานและ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ ให้บริการทางด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และให้บริการแก่อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  ดงันัน้ พนกังานทกุคนจึงต้องใช้
ความสามารถและความช านาญ บวกกบัประสบการณ์การท างาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทจึงมีการจดัสง่
พนกังานเข้าร่วมอบรมสมัมนา ฝึกฝน รวมทัง้เข้าทดสอบเพื่อมัน่ใจในคณุภาพของการท างานเร่ือยมา จนบริษัทได้เป็นที่รู้จกัใน
กลุ่มลกูค้าวงกว้างมากยิ่งขึน้  และบริษัทได้จัดกิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการเพื่อ
กระตุ้นและปลกูฝังจิตส านึกรักองค์กรด้วยกิจกรรม Big Cleaning & Greening Day ขึน้ที่ส านกัใหญ่โดยใช้หลกัการของ 5 ส.
ทัง้นีก็้เพื่อให้ทกุคนได้ตระหนกัวา่บริษัทสามารถที่จะท างานอย่างมีประสทิธิภาพภายใต้ความรู้ความสามารถและความสามคัคี 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จได้ 

 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทได้ให้ความส าคญักบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัทเช่นการแต่งตัง้กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี รวมทัง้สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่าง
ถกูต้องและครบถ้วน 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบบญัชี และอาจมีการเรียก
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามแต่จะมีวาระส าคญัที่จะต้องให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ ลงมติเพื่อตดัสินใจโดยในปีที่
ผ่านมานัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้น ตามระเบียบขัน้ตอน ดงันี  ้** ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทไม่ได้มีการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทได้อยู่ในสถานะ NC ระยะที่ 1และ NC ระยะที่ 2  เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ไม่
อนญุาตให้บริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี2560 เพราะบริษัทอยู่ในระหว่างถกูด าเนินคดีฟืน้ฟกิูจการ บริษัทจึงน้อมรับค าสัง่ศาล
และได้สง่หนงัสอืแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้นทราบแล้ววา่บริษัทไมไ่ด้มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2560แตอ่ยา่งใด** 

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี  

บริษัทได้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวนั เวลา สถานท่ี รวมถึงระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี และ Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ซึ่งก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนัน้ บริษัทได้
จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ามากกวา่ 7 วนั และโฆษณาบอกกลา่วผา่นหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนการ
ประชมุมากกวา่ 3 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาวาระการประชุมก่อนการตดัสินใจลงมติในวนัประชุม โดยหนงัสือ
เชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียดในแต่ละวาระ ความเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม อาทิเช่น หนงัสือมอบฉันทะ รายงานประจ าปีในรูปแบบ CD ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่งหากผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดต้องการรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ฉบบัรูปเลม่ ก็สามารถติดตอ่ขอรับได้จากเลขานกุารและฝ่ายกิจการบริษัทตามที่ได้
แจ้งไว้ภายในหนงัสอืเชิญประชมุ 

ในวันประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนตนในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนงัสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม 
รวมทัง้ให้แนบเอกสารตามที่ก าหนดให้ถกูต้อง โดยสง่ให้บริษัทฯ ตามวนัท่ีได้ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ หรือให้ผู้ รับมอบน ามายื่น 
ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมซึ่งในการประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเท่าเทียมกนัในแตล่ะวาระก่อนที่จะมีการลงมติ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ค าอธิบายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนัน้ๆ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยัภายหลงัจากการ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดเสร็จสิน้ประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ ให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ ถือหุ้น และ/
หรือ อาจมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ เป็นผู้ตอบค าถาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเชิงลึก
ของข้อมลู ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมของผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ถือ
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสยีงเพิ่ม
อีก 1 เสียงเพื่อชีข้าดทัง้นี ้การประชุมได้จัดขึน้เป็นภาษาไทย แต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ในการแปลข้อมูล
ภาษาองักฤษเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถท าความเข้าใจการประชมุได้โดยง่าย 

ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

บริษัทได้น าส่งมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัประชุม และน าส่งรายงานการ
ประชุมสามญัสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และลงนามรับรองโดย
ประธานในที่ประชมุ พร้อมทัง้เลขานกุารบริษัทภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุ อยา่งถกูต้อง และครบถ้วน 
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การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมาเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาออกเสยีงแทนใน
การประชมุได้ หรืออาจมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบอ านาจในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุแทนก็
ได้ทัง้นี ้ได้มีการแนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้ทราบข้อมูลของผู้ ที่ตนจะไว้วางใจให้
ด าเนินการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมลูและรายละเอียดการมอบฉนัทะลงในหนงัสือมอบฉนัทะที่ ได้แนบสง่ไปพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท มีการใช้ระบบบาร์โค๊ดนบัคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อความถกูต้องและแม่นย าในการนบั
คะแนน เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงมติ และถูกต้องและฉับไว โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้ นที่ตนถือ โดยใช้ใบ
ลงคะแนนที่ได้รับ ในการนบัคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่าง ใด
อย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากคะแนนทัง้หมด โดยเจ้าหน้าที่ท าการเก็บใบ
ลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นแล้วน ามาสรุปผลให้ทราบโดยรวมผลคะแนนจากระบบบาร์โค๊ดที่นบัคะแนนอยา่งถกูต้องและแมน่ย า 

การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และค าถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นด้วยทกุครัง้ ทัง้นี ้ในวาระแต่งตัง้คณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อ
แตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวาระเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในวาระอื่นๆ อีกด้วย 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลและวางระบบการบริหารจดัการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่น
เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจทกุกลุม่ ทัง้ลกูค้า เจ้าหนี ้คูค้่า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น อยา่งเคร่งครัด บริษัทได้ให้ความส าคญักบัผู้ ถือ
หุ้นอยา่ง โดยได้พยายามด าเนินการตา่งๆ เพื่อรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้มีระบบควบคมุและตรวจสอบภายในที่มีประสทิธิผล 
อีกทัง้ยงัเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจได้โดยการเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้นกับบริษัทหรือสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทฯ โดยการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่
ส านกังานใหญ่ 02-3220222  หรือ ที่ E-mail : ir@pae.co.th หรือ เวปไซท์บริษัทหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่  www.pae.co.th  
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บุคลากรบุคลากร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีพนักงานทัง้สิน้จ านวน 

 
ฝ่ายงาน 

จ านวนพนักงานในสายงานหลกัของบริษทั 

2559 2560 

พนักงานรายเดือนประจ า 128 120 

พนักงานสญัญาจ้างชัว่คราว 46 102 

พนักงานรายวนั 295 273 

รวม 469 495 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีพนักงานทัง้สิน้จ านวน 
 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงานในสายงานหลกัของบริษทั 

2559 2560 

พนักงานรายเดือนประจ า 281 242 
พนักงานสญัญาจ้างชัว่คราว 4 2 
พนักงานรายวนั 2 - 

รวม 287 244 
 

**บรษิัทไดใ้หค้่ำตอบแทนอื่น/สวสัดกิำรพนักงำน ในรูปแบบ กองทุนประกนัสงัคม, กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี,กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี,
กำรประกนัสุขภำพกลุ่ม,กำรประกนัชวีติกลุ่ม, กำรประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม,กำรรกัษำพยำบำลในโรงพยำบำลแก่พนักงำน ทัง้ OPD และ IPD ตำม
วงเงนิของต ำแหน่งงำนที่ไดร้บัผดิชอบ ส่วนค่ำตอบแทนอื่นๆบรษิทัได้ใหพ้นักงำนในรูปแบบ ค่ำล่วงเวลำ ค่ำครองชพี และเบี้ยเลี้ยง ค่ำเดนิทำง
และทีพ่กัในกรณทีีพ่นักงำนปฏบิตังิำนนอกสถำนทีท่ ัง้ในและต่ำงประเทศ โดยบรษิทัไดจ้ดัสรรตำมควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบของงำนทีไ่ดร้บั
มอบหมำยและตำมต ำแหน่งงำนทีไ่ดร้บัผดิชอบ และบรษิทัไดม้กีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุนรวม วรรณ จ ำกดั (บลจ.วรรณ) ตัง้แต่ปี 2557 โดยมกีำรกนัส ำรองเงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีในอตัรำตำมอำยุกำรท ำงำนของพนกังำน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 79 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

นโยบายในการพฒันาบคุลากร 
แผนการพฒันาบคุลากรในยคุ Thailand 4.0  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ให้

ก้าวทนัสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจจะต้องแข่งขนักันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม บริษัทจึงมุ่งเน้น

สงัคมของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึน้ภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้พนกังาน รวมถึงลกูค้าที่ซือ้สินค้าและบริการขององค์กร 

สามารถมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และความสร้างสรรค์กนัได้ตลอดเวลา และน าเทคโนโลยีมาใช้

ทัง้เร่ืองของการบริหารจดัการ เช่น การลา การจองรถ การจองห้องประชมุ ออนไลน์ผา่นระบบ Intranet และมีการแจ้งเตือนผา่น 

Mobile Technology  เช่นเดียวกนั และในอนาคตอาจมีการขยายระบบการสือ่สารมากขึน้เร่ือยๆ เนื่องจากบริษัทมีสาขาในหลาย

จงัหวดั ท าให้ทกุอยา่งใกล้แคเ่อือ้มในการใช้เทคโนโลยีในการจดัการเป็นต้น   

ทัง้นี ้บริษัทก็ยงัมีแผนพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ท่ีใช้เป็นนโยบายในการบริหารและพฒันาบคุลากร ที่มีความจ าเป็น และ

เช่ือมโยงแผนกลยทุธ์ของบริษัทดงันี ้

แผนก าลังคน  

ก าหนดขึน้เพื่อที่จะบริหารและควบคมุอตัราก าลงัคนของบริษัทให้เพียงพอกบัแผนงานของบริษัท ในแผนก าลงัคนจะมี

การก าหนดอตัราก าลงัที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลา 

แผนการสรรหาพนักงาน  

แผนที่บริษัทได้วางไว้จะเป็นแผนท่ีตามมาจากแผนก าลงัคน เมื่อบริษัททราบวา่แผนก าลงัคนของบริษัทเป็นเทา่ไหร่ สิ่ง

ถดัไปก็คือ บริษัทจะหาบคุลากรท่ีจะต้องเพิ่มขึน้เหลา่นัน้ เมื่อไหร่ และคณุสมบตัิต้องเป็นอยา่งไร 

แผนการพัฒนาบุคคล  

แผนนีจ้ะเป็นแผนถดัมาที่บอกบริษัทว่า พนกังานในบริษัทมีใครบ้างที่จะต้องถกูพฒันาในเร่ืองอะไร บางองค์กรอาจจะ

วางแผนการพฒันาเป็นลกัษณะภาพรวมวา่ในปีหน้าที่มีแผนกลยทุธ์แบบนีแ้ล้วนัน้ บริษัทต้องพฒันาเร่ืองอะไรให้กบัพนกังานอีก

บ้าง และบริษัทก็จะก าหนดออกมาเป็นหลกัสตูรที่จ าเป็น รวมทัง้ก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาบคุคลด้วย 

แผนการรักษาพนักงาน  

แผนงานนีจ้ะสะท้อนออกมาเป็นแผนในด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการของบริษัท โดยจะต้องสอบถาม

ตนเองว่า บริษัทยงัมีอะไรที่จะต้องพฒันาในแง่ค่าตอบแทนและสวสัดิการ เพื่อที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการรักษาพนกังานของ

บริษัทให้อยูท่ างานกบัเราด้วยความเต็มใจ 

แผนการทดแทนต าแหน่ง  

ภาษาองักฤษเรียกกวา่ Succession Plan ก็คือ มีการวางแผนวา่ต าแหน่งงานหลกัๆ ท่ีมีพนกังานด ารงต าแหน่งอยู่นัน้ 

ถ้าเกิดจะต้องมีคนขึน้มาแทน ใครท่ีจะสามารถขึน้มาแทนได้ รวมทัง้จะต้องพฒันาผู้ที่จะขึน้มาทดแทนนัน้ในเร่ืองอะไรบ้าง 

การอบรมประจ าปี 2560  

 บริษัท จัด In-house จ านวน 17 หลกัสตูร จัด Public จ านวน 36 หลกัสตูร รวม 53 หลกัสตูร มีบุคลากรที่ได้รับการ

อบรม จ านวน 427 โดยแบง่เป็นะดบัปฏิบตัิการ 443 คน ระดบัผู้บงัคบับญัชา 64 คน และระดบับริหาร 1 คน 

 
 
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 80 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญั  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีข้อพิพาททางกฎหมายกับลกูจ้างที่ค้าง

พิจารณามาจากปีก่อนอยู่รวม 1 คดี  เนื่องจากในปีก่อนนัน้บริษัทฯได้มีการเลกิจ้างพนกังานตา่งชาติ เพื่อจ้างพนกังานชาวไทยที่

มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกนัเข้ามาท างานแทนโดยได้ด าเนินการตามสญัญาทกุประการแต่พนกังานต่างชาติไม่ยินยอม 

จึงได้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องขึน้ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการสู้คดีตามกฎหมายและหลกัฐานอ้างอิงที่ถูกต้องซึ่งมีรายละเอียด

เก่ียวกบัคดีความ ดงันี ้ 

ศาลแรงงานกลาง (เป็นการจ้างตามสัญญาจ้างเฉพาะโครงการ) 

คูค่วาม  นายชาง ฮิน เสง็ เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  เป็น จ าเลย  

รายละเอียด  เรียกร้องกรณีเลิกจ้าง ค่าชดเชย คา่บอกกลา่วลว่งหน้า คา่วนัหยดุพกัประจ าปี เงินทดรอง เงินคา่จ้างค้าง 

รวมเป็นเงิน  1,684,520  บาท  และ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โต้แย้ง/ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 

8,684,520  บาท ศาลรับเป็นฟ้องแย้ง  

 ความคืบหน้าคดี  ศาลแรงงานกลางพิพากษา วนัที่  31  มกราคม 2555 ให้ จ าเลยช าระเงิน  186,473  บาท พร้อม

ดอกเบีย้นบัแตว่นัฟ้อง  วนัท่ี 6  สงิหาคม 2552  ไปจนช าระเสร็จจ าเลยได้โต้แย้งค าพิพากษา/ได้ยื่นอทุธรณ์ไปยงัศาลฎีกา วนัท่ี 3 

พฤษภาคม 2555 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา    

 คดีอื่นๆ  

นอกจากคดีและข้อพิพาทข้างต้นแล้ว  บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไมส่ิน้สดุซึง่บริษัทเป็นคูค่วามหรือคูก่รณีที่

มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือสงูกว่าร้อยละ10 ของสินทรัพย์หมนุเวียน

และไม่ใช่คดีที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัส าคญัไม่ว่าจะเป็นคนงานที่สิน้สดุสญัญาจ้างตามโครงการ

หรือคูส่ญัญาทางการค้าและไมม่ีคดีที่ไมไ่ด้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแตอ่ยา่งใด    
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รายการระหว่างกนัรายการระหว่างกนั 
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆ ท่ีได้ก าหนดขึน้ และกรรมการ

จะต้องไม่อนมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อย รวมทัง้ไม่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนในรายการที่มีความขดัแย้งดงักล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยเพื่อพิจารณา ซึง่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ยจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อย รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนัซึ่งก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ในกรณีที่เป็นรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ  

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป 
โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิในหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่วนอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้นัน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั  

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสิน
ของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นส าคญั 

 

รายการธุรกจิกับบริษัทย่อย 
 

 
ลูกหน้ีอ่ืน 

31 ธนัวาคม 2560 
(พนับาท) 

31 ธนัวาคม 2559 
(พนับาท) 

บริษทัยอ่ย   
บรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 847 733 
Pacific Resources International Limited (BVI) 10,798 10,798 

บรษิทั โอเอซสิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 90 90 
บรษิทั พเีออ ีเฟดเดอรลั อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 98 1,582 
บรษิทั พพีเีอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรนี จ ำกดั 2,372 731 

รวม 14,232 13,934 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (11,529) (11,190) 

สุทธิ 2,703 2,744 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั สามารถสรปุความสมัพนัธ ์ได้ดงัน้ี 
ล าดบัท่ี ช่ือผูท่ี้เก่ียวข้อง ความสมัพนัธ ์

1 บรษิทั พ ีเอ อ ีเทคนิคอล เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) - บรษิัทเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 72.12 
ของทุนจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ 
PTECH (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวำคม 
2558)  

- มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน คอื นำยวรีพนัธ ์ณ ระนอง 
2 บริษัท  พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มำรีน  จ ำกัด 

(“PPS”) 
- บรษิทัย่อย ควำมสมัพนัธ ์ถอืหุน้ทำงตรง 
- ลกูหนี้เงนิกูย้มืระยะยำว 

3 บริษัทแคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ ต เวริค์  จ ำกัด 
(มหำชน)  

- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั/ผูถ้อืหุน้ใหญ่กลุ่มเดยีวกนั  

รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ

ส ำหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 สำมำรถสรุปเป็นประเภทรำยกำรทีส่ ำคญัไดด้งันี้ 

1. รายการธรุกิจปกติ:  

เป็นรำยกำรทีบ่รษิทัและบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนัมกีำรท ำรำยกำรตำมกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิและมคีวำมจ ำเป็นต่อกำรประกอบ

ธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั ดงันัน้ บรษิัทและบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัจะยงัคงมกีำรท ำรำยกำรลกัษณะนี้อย่ำง

ต่อเนื่องในอนำคต โดยมรีำยกำรธุรกจิปกตทิีส่ ำคญัดงันี้ 

- กำรใชบ้รกิำรตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing Services) 

- กำรใชบ้รกิำรตรวจสอบและรบัรองคุณภำพ (Inspection & Certification) 

ซึง่เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว เป็นไปตำมเงื่อนกำรคำ้ทัว่ไปทีบ่รษิทัใหแ้ก่ลูกคำ้อื่น ทัง้ดำ้นกำรก ำหนดรำคำรวมถงึเงื่อนไข

อื่นๆ ซึง่ไม่ไดท้ ำใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์ 

2. รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ: 

เป็นรำยกำรที่บรษิัทท ำเพื่อสนับสนุนกำรประกอบธุรกจิของบรษิัท โดยมเีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปทีไ่ม่ท ำใหบ้รษิัท และบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งกนัและบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กนัเสยีประโยชน์ และบรษิทัคำดว่ำจะมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรลกัษณะนี้อย่ำงต่อเน่ือง

ในอนำคต โดยมรีำยกำรทีส่ ำคญัดงันี้ 

- รำยกำรเช่ำพื้นที่ส ำนักงำน รวมถึงพื้นที่รอบส ำนักงำน ซึ่งบรษิัทได้มกีำรเช่ำพื้นที่ส ำนักงำนและบรเิวณ

รอบส ำนักงำนจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั โดยมอีตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมอตัรำทีก่ ำหนดในสญัญำ โดย

รำยกำรเช่ำดงักล่ำวเป็นประโยชน์และสะดวกต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั  

- รำยกำรรบับรกิำรดำ้นต่ำงๆ ทีม่แีนวโน้มว่ำจะเกดิขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ โดยมอีตัรำค่ำบรกิำร

เป็นไปตำมอตัรำทีก่ ำหนดในสญัญำ 

- บรษิทัย่อยไดม้กีำรกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 8.85 ลำ้นบำทในรูปแบบชองสญัญำกูย้มื โดยมี

อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.76 ต่อปี เท่ำกนัทัง้สองปี วตัถุประสงคเ์พื่อใชห้มุนเวยีนในกจิกำร  
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ช่ือผูท่ี้เก่ียวข้อง ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท พีเออี 
เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) 

รายได้คา่บริการ 31 ธค 59 31 ธค 60   
- รายได้คา่บริการ 441 339 รายได้คา่บริการประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ

ด้าน NDT และ Inspection & Certification โดยบริษัท
ได้ก าหนดราคาและเง่ือนไขการให้บริการในแนวทาง
เดียวกนักบัท่ีก าหนดราคาและเง่ือนไขกบัลกูค้ารายอื่น
ทัง้ที่เก่ียวข้องกนัและไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามการด าเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท โดยมีการก าหนดเง่ือนไขและราคาการให้บริการ
ตามสญัญาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่
เก่ียวข้องกนัและที่ไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัทจงึถือได้วา่รายการ
ดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลปัจจบุนั บริษัทได้รับช าระ
คา่บริการทัง้จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

- รำยไดอ้ื่น - - 
- ลกูหนี้กำรคำ้ 174 17 
- รำยไดค้ำ้งรบั 49 17 
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ช่ือผูท่ี้เก่ียวข้อง ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 รำยกำรเช่ำพื้นที่ ส ำนักงำน
ใหญ่รำยกำรเช่ำพื้นที่ ศูนย์
ฝึ ก ช่ ำ ง เชื่ อ ม แ ล ะพื้ น ที่
ปฏบิตักิำร ส ำนกังำนใหญ่ 

1,933 2,332 เมื่อวนัที ่1 เมษำยน 2558 บรษิัทเขำ้ท ำสญัญำให้เช่ำ
พืน้ทีอ่ำคำรกบั PAE เพื่อให ้PTECH ใชเ้ป็นส ำนกังำน 
ตัง้อยู่เลขที ่69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรนีครนิทร ์แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหำนคร มีพื้นที่ใช้
สอยรวม 400 ตำรำงเมตร โดยคดิตำรำงเมตรละ 250 
บำท ให้สญัญำเช่ำนี้มกี ำหนดอำยุเวลำ 2 ปี เริม่ตัง้แต่
วันที่ 1 เมษำยน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 
2560 ค่ำเช่ำต่อเดือน 100,000 บำทและเมื่อครบ
ก ำหนดสญัญำเช่ำฉบับดงักล่ำว บรษิัทได้ท ำกำรต่อ
สญัญำเช่ำฉบบัใหม่ต่อเนื่องจำกฉบบัเดมิ ลงวนัที่ 28 
เมษำยน 2560 ส ำหรบักำรเช่ำบำงส่วนของชัน้ 1 ตึก
อำคำร 2 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยขำ้งเคยีง ส่วนต่อขยำยและ
หอ้งฉำยรงัส,ี เช่ำเพิม่เตมิส่วนของส ำนกังำนบรเิวณชัน้ 
1 อำคำร 5 ชัน้  ในอัตรำค่ำเช่ำเหมำรวมเดือนละ 
162,500 บำท ก ำหนดอำยุเวลำเช่ำ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่
1  เมษำยน2560 สิ้นสุดวันที่  31 มีนำคม 2563
นอกจำกนี้เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2560 บรษิทัเขำ้ท ำ
สญัญำเช่ำที่ดนิ เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ศูนยฝึ์กช่ำงเชื่อมและ
พืน้ทีป่ฎบิตักิำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรเช่ำพื้นที่
ดงักล่ำวมปีระโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท เนื่องจำก
พืน้ทีด่งักล่ำวมคีวำมสะดวกทำงดำ้นคมนำคม และมอีตัรำค่ำ
เช่ำพื้นที่อยู่ในอตัรำที่เหมำะสมเมื่อเปรยีบเทียบกนัในด้ำน
พืน้ทีใ่ชส้อยและรำคำตลำดในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  
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ช่ือผูท่ี้เก่ียวข้อง ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

2. บ ริษั ท  พี พี เอ ส 
เอนเนอร์ยี  แอนด์
มารีน จ ากดั  

 
 
รำยกำรเงนิใหกู้ย้มื 

16,000 ลกัษณะสญัญำให้กูเ้งนิโดยมอีตัรำดอกเบีย้เงนิกูท้ี่รอ้ย
ละ 8 ต่อปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงนิปรบัปรุง
โรงผลิตน ้ ำประปำของ PPS โดยมีก ำหนดช ำระคืน
เงินกู้เป็นรำยเดือน จ ำนวนทัง้สิ้น 18 เดือน เริม่ผ่อน
ช ำระงวดแรกวนัที่ 15 มีนำคม 2559 และงวดอื่นๆจะ
ช ำระทุกวนัที ่15 ของเดอืนจนกว่ำจะช ำระเสรจ็สิน้  

คณะกรรมกำรเห็นว่ำรำยดงักล่ำวเป็นกำรช่วยเหลือบรษิัท
ย่อยให้สำมำรถมรีำยได้เพิม่ขึน้และเป็นรำยกำรที่ไม่ถือเป็น
รำยกำรเกี่ยวโยงกัน จึงมีมติอนุมัติวงกู้เพิ่มให้กับ บริษัท 
PPS ตำมทีเ่สนอ 
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รายการธุรกจิกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ช่ือบุคคลหรอืกิจการ ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทางตรง 

Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ จ ากดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดียวกนั 

Federal Capital PTE Ltd. บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ผู้ ถื อหุ้ น ขอ ง  บจ . พี เออี  เฟ ด เดอ รัล 

อินเตอร์เนชัน่เนล (ร้อยละ 45.00) 

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บ ริษั ทใน เค รือ เดี ยวกันกับ  Federa l 

Capital PTE Ltd. 

คณุจินตนา กาวีวงศ์ บคุคลที่เก่ียวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
รายการความเคล่ือนไหวเงินกู้ยืมจากนางสาวจินตนา กาวีวงศ ์ระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2560 

 จ านวนเงินกู้

เพ่ิมระหวา่งปี 

จ านวนเงิน

ช าระคืน

ระหว่างปี 

จ านวนเงินกู้

คงค้าง ณ ส้ิน

ปี 
( ล้านบาท ) 

หมายเหต ุ

ปี 2558 

ปี 2559 

ปี 2560 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

2.63 

2.63 

2.63 

 

-อตัรำดอกเบีย้ อยู่ระหวำ่ง 5 % ถงึ 10% ต่อปี 

-ระยะเวลำกำรกูย้มื อยู่ระหว่ำง 1 เดอืน ถงึ 1ปี 

-จ ำนวนเงนิกูย้มื ณ สิน้ปี เป็นจ ำนวนตำมงบ

กำรเงนิ ทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบ

บญัชไีดร้บัอนุญำตแลว้ 
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โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการถือหุ้น   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี ้ 

ทนุจดทะเบียน     จ านวน 8,051,717,322   บาท 

ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว   จ านวน 2,770,889,766.  บาท  

หุ้นสามญั    จ านวน 2,770,889,766 หุ้น  

หุ้นบริุมสทิธิ    จ านวน   –  หุ้น   

มลูคา่ที่ตราไว้    หุ้นละ   1  บาท   

หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จ านวน  2,770,889,766 หุ้น  

   - บริษัทไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิ หรือ หุ้นประเภทอื่นในที่มีสทิธิหรือเง่ือนไขอื่นใดที่แตกตา่งจากหุ้นสามญั  

2. ผูถ้ือหุ้น 
รายชื่อผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดบัแรกของบริษัทฯ พร้อมทัง้จ านวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัที่ 15 ตุลาคม2558 (วันปิดสมดุ

ลา่สดุ) มีดงันี ้  

** สืบเน่ืองจาก บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน บริษัทเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์และอยูร่ะหวา่งปรับปรุงแก้ไข

ฐานะการเงินและการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อแก้ไขเหตแุห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

โดยบริษัทได้เข้าสู่คดีฟื้นฟูกิจการ และศาลได้มีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้วและบริษัทยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ ถือ หุ้นได้

เน่ืองจากศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ไม่อนุญาตให้บริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เน่ื องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีฟืน้ฟู

กิจการ **จึงท าให้รายช่ือผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558   (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)**  

โดยบริษัทไมมี่กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่ก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  
 

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

2. นำยชนะชยั  ลนีะบรรจง 129,498,300 4.67 

3. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 54,988,800 1.98 

4. นำยอชัดำ  เกษรศุกร ์ 39,000,000 1.41 

5. นำยชนิชยั  ลนีะบรรจง 28,589,400 1.03 

6. นำยจริวฒุ ิคุวำนันท์ 22,300,000 0.80 

7. นำงอโนทยั  ทรงไท 20,752,700 0.72 

8. นำยบรรเจดิ เตชะอนิทรำวงศ์ 20,000,000 0.72 

9. นำงจนิตนำ  กำววีงศ์ 19,658,050 0.74 

10. นำงสำวกรรณิดำ ตัง้กจิตรงเจรญิ 17,100,000 0.62 

** ทีม่ำ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ณ วนัที ่15 ตุลำคม 2558 (วนัปิดสมดุล่ำสุด) 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ  

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลงัการหักภาษีและกัน

ส ารองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตุจ าเป็นอี่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

และภายใต้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ส ารองตามกฎหมายไมส่ามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

ผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อ

เห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสทุธิที่เหลอืหลงัจากหกัเงินส ารอง 

ตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผล

นัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆจะขึน้อยู่กบัผลประกอบความต้องการใช้เงินทนุและสภาพคลอ่งทาง

การเงินของบริษัทยอ่ยในปีนัน้ๆ 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::  CCSSRR  
บรษิัทได้ค ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงเติบโต มัน่คงและประสบผลส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนื และกำรด ำเนินธุรกจินัน้

จ ำเป็นที่จะต้องร่วมมือหลำยฝ่ำยเพื่อร่วมกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม  บรษิทัไดต้ระหนกัว่ำกำรทีจ่ะร่วมมอืกนัอย่ำงสำมคัคนีัน้บรษิทัต้องมกีำรรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รภำยใน
ให้เข้มแขง็มัง่คงและยัง่ยืนเสยีก่อน และเมื่อภำยในองค์กรเขม้แขง็และมัน่คงยัง่ยนืแล้วนัน้ บรษิัทมหีน้ำที่อกี ประกำรที่
จะต้องใหก้ำรสนับสนุนสงัคมและสิง่แวดลอ้มชุมชนภำยนอกควบคู่กนัภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลมำตรฐำน ควำมปลอดภยั   
ใสใ่จสิง่แวดลอ้มเพื่อกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป  
 

นโยบายและการด าเนินงานของบริษทั  
 บรษิัทได้มกีำรก ำหนดค่ำนิยมขององค์กรเพื่อใหเ้ป็นมำตรฐำนและวฒันธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิใหบุ้คลำกรของ
องคก์รไดย้ดึถอืปฏบิตัไิปในแนวทำงเดยีวกนั โดย ใชช้ื่อย่อของบรษิทัเป็นตวัก ำหนด 

P : Prosperity 
       : มุ่งเน้นควำมส ำเรจ็ของผลงำน กำรใหบ้รกิำร ทีส่อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
        : Emphasize on results based management for our products & services to comply with customer 
requirements. 

 A : Accountability 
       : มุ่งเน้นกำรท ำงำนดว้ยควำมรบัผดิชอบ และมสีำมญัส ำนึกในหน้ำที ่ 
       : Emphasize on working with high accountability and duties awareness 
   E : Efficiency 
       : มุ่งเน้นควำมมปีระสทิธภิำพในเรื่องของตน้ทุน คุณภำพและควำมปลอดภยัของกำรใหบ้รกิำรเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
       : Emphasize on efficiency of Quality, Health, Safety & Environment, Operating Cost to achieve 
customer requirement 
 

แนวทางเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัไดเ้น้นกำรบรหิำรกำรจดักำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำลทีด่ ี(Good Corporate Governance) สรำ้ง

เสรมิให้มกีำรก ำกบัดูแลทีด่ ีเพื่อก่อใหเ้กดิกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงโปร่งใส อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ผูถ้อืหุน้ พนักงำน 

รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั  

2. การต่อต้านทุจริตและคอรร์ปัชัน่  

บรษิัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และมีควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัมนีโยบำยกำรก ำหนดควำมรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัแิละขอ้ก ำหนดใน

กำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์รปัชัน่ บริษัทจึงได้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและ

คอรร์ปัชัน่” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนในกำรด ำเนินธุรกจิ ตลอดจนเพื่อใหบุ้คลำกรทุก

ระดบัยดึถอืเป็นบรรทดัฐำนในกำรปฏบิตังิำน โดยปีทีผ่่ำนๆมำ โดยบรษิทัไม่มกีำรโดนรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่แต่อย่ำงใด  
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3. การเคารพสิทธิมนุษยช์น  

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเคำรพสทิธิมนุษยชนไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบรษิัทจะไม่

สนบัสนุนกำรกดีกนัหรอืกำรเลอืกปฏบิตัใิดๆ ดว้ยเหตุผลในเรื่อง สญัชำต ิเชือ้ชำต ิศำสนำ ภำษำ อำยุ เพศ สถำนภำพสมรส 

ทศันคตสิ่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ควำมพกิำร ควำมนิยมในพรรคกำรเมอืง หรอืแนวคดิส่วนบุคคลอื่นๆ รวมทัง้จะไม่ขดัขวำง

หรอืกจิกรรมอนัเป็นควำมเชื่อเกีย่วกบัเชือ้ชำต ิประเพณีประจ ำชำต ิศำสนำ และเพศ  

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   
นโยบายในการพฒันาความรูใ้ห้กบับุคลากร 
บรษิัทมุ่งเน้นกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ด ำเนินกำรพฒันำบุคลำกรให้สอดคล้องกบันโยบำยและ

สภำวกำรณ์ ดว้ยกำรพฒันำควำมรู ้ทกัษะ ไดแ้ก่ กำรสอนงำน (Coaching) กำรแบ่งปนัควำมรู ้(Knowledge Sharing) กำร
ฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บุคลำกำรน ำควำมรูม้ำประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิตัิงำน โดยเฉพำะกำรส่งมอบงำนที่มคีุณภำพที่
เหนือควำมคำดหวงัให้กบัลูกคำ้ ซึง่จะสรำ้งควำมแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร และรองรบักำรเตบิโตของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื ทัง้นี้
บรษิทัไดจ้ดัท ำโครงกำรพฒันำบุคลำกรครอบคลุมในทุกระดบั โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 การพัฒนาพนักงานท่ีเป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน (Key Person Development) บริษัทมุ่งพัฒนำ
เตรยีมควำมพรอ้มดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรกลุ่มทีเ่ป็นก ำลงัส ำคญัของหน่วยงำน หรอื Key Person โดยคดัเลอืกบุคลำกรทีม่ี
คุณสมบตัทิีเ่หมำะสม มคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญในงำนทีร่บัผดิชอบ มบีุคลกิภำพและพฤตกิรรมกำรท ำงำนดว้ยควำมมุ่งมัน่
ตัง้ใจ รวมถึงกำรมทีศันคติที่ดีต่อกำรท ำงำน  ซึ่งฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลได้รวมกบัหน่วยงำนต้นสงักดัจดัท ำแผนกพฒันำ
พนักงำนรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ดว้ยรูปแบบกำรเรยีนรู้พฒันำ เช่น กำรสอนงำน กำรแบ่งปนั
ควำมรู ้กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอก เป็นตน้  

 การฝึกอบรม บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรฝึกอบรม และพฒันำบุคลำกรทุกระดบัตัง้แต่ระดบับรหิำร ระดบั
จดักำร และระดบัปฏบิตักิำร เพื่อเป็นแนวทำงกำรในกำรพฒันำบุคลำกร ยกระดบัขดีควำมสำมำรถ จงึไดจ้ดักำรฝึกอบรมให้
บุคลำกรในทุกระดบั ทัง้นี้ หวัใจส ำคญัของกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคคล คอืกำรติดตำมและวดัผลในด้ำนควำมรูท้ี่ได้รบั
รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้บุคลำกรได้น ำสิง่ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในกำรท ำงำน 
พรอ้มทัง้ปรบัปรุงพฒันำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

 การจดัการความรู้ บรษิัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรแบ่งปนัควำมรู้ในองค์กร ให้กบัพนักงำนทุกระดบัตัง้แต่
ระดบับริหำร ระดบัจดักำร และระดบัปฏิบตัิกำร โดยฝ่ำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อม หรือ 
QHSE ได้เริม่ด ำเนินกำรจดัท ำโครงกำร Knowledge Sharing เพื่อให้บุคลำกรได้เพิ่มพูนควำมรู้ เช่นควำมรู้ในเรื่องของ
ระบบคุณภำพ และสิง่แวดลอ้ม ควำมรูเ้กี่ยวกบัสุขภำพ กฏหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง เครื่องมอืดำ้นกำรจดักำรคุณภำพและควำม
ปลอดภยั และอื่นๆทีเ่หมำะสมกบัสภำวะ เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในปจัจุบนั ซึง่พนกังำนสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุในกำรท ำงำน พรอ้มทัง้ปรบัปรุงพฒันำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำก รวมถงึ ใชใ้นชวีติประจ ำวนัได้ 

5. ด้านความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
 บรษิัทได้ใหค้ ำนึงถึงควำมพงึพอใจของลูกค้ำและผู้บรโิภคเป็นอย่ำงสงูโดยไดใ้ห้ควำมส ำคญัในด้ำนคุณภำพของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและควำมพงึพอใจของลกูคำ้อย่ำงสงูสุด
ภำยใตก้ำรรบัรองระบบบรหิำรจดักำรคุณภำพ ISO9001:2015 
 6.การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม  

บรษิัทไดใ้หค้วำมส ำคญักบัระบบบริหำรจดักำรมำตรฐำน ระดบัโลก และไดร้บักำรรบัรอง ใน Version ล่ำสุดครบ

ทัง้ 3 ระบบ เรยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก่ 
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 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นกำรวำงมำตรฐำนด้ำนคุณภำพในกำร

ปฏบิตังิำน กำรประเมนิและจดักำรควำมเสีย่งขององคก์ร ระบบเอกสำร และมกีำรฝึกอบรมพนักงำนดำ้น

กำรใหบ้รกิำร เพื่อใหล้กูคำ้สมัผสัไดถ้งึบรกิำรทีแ่ตกต่ำง 

 ระบบบรหิำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม หรอื ISO14001:2015 โดยเน้นทีก่ำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มกำรประเมนิ

และกำรจดักำรผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม   

 ระบบบรหิำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั หรอื OHSAS18001:2007 โดยเน้นที่กำรจดักำรดำ้น

ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั ในกำรท ำงำน กำรประเมนิและกำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรปฏบิตังิำนดำ้น

ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

และจำกกำรทีบ่รษิทัไดร้บักำรรบัรองในระบบบรหิำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม (ISO14001:2015) แลว้นัน้ บรษิทัยงั

ไดร้บัมำตรฐำน Green Industry Level 3 จำกกระทรวงอุตสำหกรรมอกีดว้ย 

 7.การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม   

 บรษิทัจดัใหม้กีำรจดักำรเชงิป้องกนั สรำ้งจติส ำนึกและมสีว่นร่วมเพื่อรกัษำสิง่แวดลอ้มและไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำย

ในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อนโดยควำมร่วมมอืจำกพนักงำนในกำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสทิธภิำพ ช่ วยกนัปิดไฟฟ้ำและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำที่ไม่จ ำเป็น รวมถึงกำรสนับสนุนกำรใชก้ระดำษรไีซเคลิ และบรษิัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงจติส ำนึก   

ของควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทมีส่วนร่วมรวมทัง้เปิดโอกำสให้พนักงำน            

ไดใ้ชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถและร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในกำรด ำเนินกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

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

 ในปี 2560 บริษัทได้ค ำนึงถึงมุมมองทำงด้ำนควำมปลอดภัย มุมมองด้ำนสุขภำพ อำชีวอนำมัย ส่งเสริมให้
พนักงำนของบรษิัททุกคนมสีุขภำพที่แขง็แรง และก ำจดัปจัจยัเสีย่งต่ำงๆที่มีผลต่อสุขภำพและอำชวีอนำมยั เพรำะเป็น
ปจัจยัล ำดบัแรกๆทีลู่กคำ้จะพจิำรณำในกำรยื่นประมลูงำน เพื่อดวู่ำบรษิทัมรีะบบบรหิำรจดักำรใดๆบำ้งทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำม
เชื่อมัน่ในกำรบรหิำรกำรจดักำรงำน โดยถ้ำจะบรหิำรองคก์รหรอืงำนโครงกำรได ้ต้องท ำกำรบรหิำรคนหรอืพนักงำนของ
บรษิทัใหม้คีุณภำพและมำตรฐำนเสยีก่อน  
 จำกที่ไดก้ล่ำวมำบรษิัทจงึมขีอบข่ำยงำนระบบบรหิำรจดักำรชวีอนำมยั ที่ไดร้บัรองจำกบรษิทัเอสจเีอส(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั โดยครอบคลุมส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯ สำขำสงขลำ และสำขำระยอง 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง    
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายในที่ เพียงพอและ

เหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงินการปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกนั 6 ครัง้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม

ด้วยทุกครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย

บริหารในด้านตา่ง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk 

Assessment) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) และ

การติดตามผล (Monitoring) สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน

ในงบการเงินของบริษัทและการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  3 ทา่น 
ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธ์ิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรชุลี หลอ่สมิทธิกุล และนายปัณณ์ณธีร์ ศรีวอ่งไทย  
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยในปี  2560 มีการประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยเป็น

การร่วมประชมุกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี สรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้

สอบทานงบการเงินส าหรับงวด 6 เดือนและงบการเงินประจ าปี 2560 และงบการเงินรวม ซึง่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ โดยได้สอบถามและรับฟังค าชีแ้จงจากผู้สอบบญัชีและ

ผู้บริหาร ในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทัว่ไป ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึ ง

รับทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี 

 

1. สอบทานระบบการควบคมุภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน

โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนมุตัิซึ่งจดัท าโดยใช้หลกัเกณฑ์ตามมาตรฐานความ

เสี่ยง  และแจ้งสิ่งที่ตรวจพบที่เป็นสาระส าคญัให้ผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทัง้ร่วมรับฟังค าชีแ้จงจาก

ผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน  

 

2. ก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสทิธิผลของฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยได้ก ากบัดแูลงาน

ตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลมุภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ พิจารณาอนมุตัิแผนการ

ตรวจสอบประจ าปี  และรับทราบผลการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3.สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของบริษัท และข้อผกูพนัท่ีบริษัทมีไว้

กบับคุคลภายนอก  

 

4.สอบทานและให้ความเห็นตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ 

เปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่มีสาระส าคญัได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการในงบ

การเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้วอย่างถกูต้อง ครบถ้วน  
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5. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี   ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา 

ความรู้  ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี เพื่อ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถอยา่งเต็มที่และท าหน้าที่ได้โดยอิสระ และมีความเห็นวา่บริษัทฯ มีการรายงานข้อมลูทางการเงินและการด าเนิน 

งานอยา่งถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผกูพนัตา่งๆ รวมทัง้การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นไปอยา่งถกูต้อง 

 

 

 
           ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
              
 

    ( รอ้ยตรสีำโรช  สว่ำงฤทธิ ์) 
                        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
              บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
                                                                                         วนัที ่22 มนีำคม  2561 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   
อตัราส่วนทางการเงินท่ีอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าคญั  

อตัราส่วนสภาพคล่องอตัราส่วนสภาพคล่อง  งบการเงินรวมงบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะงบการเงินเฉพาะ  

  3311  ธันวาคม ธันวาคม 
22556600  

3311  ธันวาคม ธันวาคม 
22555599  

3311  ธันวาคม ธันวาคม 
22555588  

3311  ธันวาคม ธันวาคม 
22556600  

3311  ธันวาคม ธันวาคม 
22555599  

3311  ธันวาคม ธันวาคม 
22555588  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  00..2200  00..2211  00..5522  00..1155  00..1166  00..4444  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าอตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  ((เทา่)เทา่)  44..6699  44..3300  33..6666  44..1111  44..4455  33..5511  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  7788..0000  8855..0000  110000..0000  8899..0000  8822..0000  110044..0000  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้าอตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า  ((เทา่)เทา่)  11..3366  11..6600  11..8811  00..9955  11..1155  11..5533  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  226688..9966  222277..7744  220022..0000  338866..1144  331188..3377  223388..2277  

อตัราสว่นความสามารถในอตัราสว่นความสามารถในการหาก าไรการหาก าไร                          

อตัราก าไรขัน้ต้น (%)อตัราก าไรขัน้ต้น (%)    33..0055%%      22..0044%%      --00..4488%%      33..6611%%      44..3333%%      --88..1166%%    

อตัราก าไรสทุธิ (%)อตัราก าไรสทุธิ (%)    --3388..6666%%      --4499..0033%%      --2266..2288%%      --4444..2244%%      --7700..4466%%      --3333..7700%%    

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  ((%%))    --3322..4400%%      --7766..4433%%      --224411..6688%%      --2222..8800%%      --6633..5533%%      --112288..7744%%    

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานอตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน                           

อตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน  ((%%))    --2222..9977%%      --3311..5555%%      --1188..3311%%      --2211..3377%%      --4400..3388%%      --2222..0055%%    

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์  ((%%))  00..5599  00..6644  00..7700  00..4488  00..5577  00..6655  
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การวิเการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2561 นีม้ีแนวโน้มที่ดีขึน้ หลงัจากเร่ิมเห็นสญัญาณฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจที่ชดัเจนในช่วง

ไตรมาสสดุท้ายของปีที่ผา่นมา รัฐบาลมองวา่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะขยายตวัที่ 3.8%  ภาคการสง่ออกยงั

เป็นสว่นส าคญัที่ทุกฝ่ายเช่ือว่าจะผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ 

โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน  โครงการพร้อมเพย์ โดยคาดว่าจะเสร็จสมบรูณ์ตามแผนภายในกลางปีนี ้เพื่อยกระดบัประเทศ

ไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั  หวัใจส าคญัคือการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะเร่งเคร่ืองให้เร็วขึน้ทัง้โครงการ

พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) หรือโครงการรถไฟทางคู ่ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ดชันีราคา

ผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ของปี 2561 อยู่ที่ 0.6-1.6% ซึ่งอยู่ภายใต้สมมติฐานการขยายตวัเศรษฐกิจทัง้ปี 2561 อยูท่ี่ 3.5-4% โดยที่

ราคาน า้มนัดิบดไูบอยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล และอตัราแลกเปลีย่นอยู่ที่ 33-35 บาทตอ่เหรียญสหรัฐ เช่ือวา่เงินเฟ้อ

ทัง้ปีไมเ่กินกรอบที่คาดการณ์ไว้คือไมเ่กิน 1%  

  แนวโน้มราคาน า้มนัโลกปี 2561 ปรับตวัอยูใ่นกรอบจ ากดั จากตวัแปรด้านนโยบายการเมือง การเติบโตของเศรษฐกิจ

ในซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตก และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียคุดิจิทลั รวมถึงทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตที่

เน้นการผลติรถยนต์ไฟฟ้าและผลกัดนัพลงังานทดแทน  ทีมนกัวิเคราะห์สถานการณ์น า้มนัของกลุม่ ปตท. (PRISM) กลุม่ ปตท. 

สรุปทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น า้มนัดิบของโลกในปี 2561 จะขยายตวัเพิ่มขึน้ 1.4 -1.5 ล้านบาร์เรลตอ่วนั สอดคล้องกบั

มลูคา่ตลาดของสินค้าและบริการ หรือ GDP ของโลก ที่ขยบัตวัสงูขึน้ 3.7% สาเหตดุ้านเศรษฐกิจในประเทศก าลงัพฒันามีการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เช่น ประเทศจีนและอินเดีย ที่ขยายการลงทนุด้านอตุสาหกรรมตลอดจนโครงสร้างพืน้ฐาน จึงท าให้ความ

ต้องการด้านพลงังานพุ่งสูงขึน้อย่างมหาศาล  แม้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) จะได้รับความนิยมมากขึน้ แต่จ านวน

รถยนต์ไฟฟ้ามีสดัสว่นเพียง 0.1% ของรถยนต์ทัง้หมด รวมถึงความไมช่ดัเจนเก่ียวกบัปฏิบตัิตาม Paris Agreement (COP21) 

สง่ผลให้ อปุสงค์น า้มนัจะยงัคงเติบโตตอ่เนื่องในปี 2561 

  นอกจากนี ้ปัจจยัด้านอปุทานท่ีสง่ผลถึงราคาน า้มนัยงัรวมถึงการปรับลดก าลงัการผลติเพื่อให้ตลาดเข้าสูภ่าวะสมดลุ

ตามข้อตกลงของกลุม่ผู้ผลิต OPEC และ Non-OPEC การที่สหรัฐกลบัมาผลิต Shale Oil เพิ่มขึน้ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการผลติ ท าให้ภาคการผลิตน า้มนัขยายตวัด้วยเช่นกนั  อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสถานการณ์น า้มนัดิบของโลกในปี 2561 

ยงัมีความผันผวนโดยคาดหมายว่าราคาน า้มันจะปรับอยู่ในระดับ 52-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้อง

ติดตาม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล นโยบายการเมือง เศรษฐกิจในซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตก 

รวมถึงทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะเน้นการผลติรถยนต์ที่ใช้พลงังานไฟฟ้าและพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ 

1) ภาพรวมการด าเนินงาน 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงนโยบายเน้นขยายตวัส าหรับธุรกิจด้านการบริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ

นอกชายฝ่ัง ซึง่ท าให้บริษัทฯ ยงัคงรักษาระดบัการเติบโตในธุรกิจด้านการบริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาตินอก

ชายฝ่ังอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ในปี 2560 ยงัได้ขยายการให้บริการบริหารจดัการบคุคลากรส าหรับงานซอ่มบ ารุงอปุกรณ์

ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมอื่น 
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 ผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้ 417.85 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 20.90 

จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมทัง้สิน้ 528.29 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2560 เท่ากับ 161.54 ล้านบาท หรือ

ขาดทุนลดลงในอัตราร้อยละ 37.63 จากปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 259.02 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ได้ปรับ

โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนัและลดหนว่ยธุรกิจที่ไมส่ร้างผลก าไร 
 

อธิบายสถานะและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 มีแนวโน้มดีขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีก าไรขัน้ต้น

ประมาณ 12.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.05 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึน้มาจากปี 2559 ที่มีก าไรขัน้ต้นร้อยละ 2.04 ของ

รายได้รวม  ส าหรับความสามารถในการท าก าไรนัน้ บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 22.97 และ 

ติดลบร้อยละ 31.55 ในปี 2560 และ ปี 2559 ตามล าดบั มีอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบร้อยละ 32.40 และ ติด

ลบร้อยละ 76.42 ในปี 2560 และ ปี 2559 ตามล าดบั สาเหตมุาจากผลประกอบการบริษัทที่ยงัคงมีขาดทนุสทุธิ ตามสาเหตทุี่

ได้กลา่วแล้วข้างต้น 

และเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถกูเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้

บริษัทฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วตามคดี

หมายเลขด าที่ ฟ. ๖/๒๕๕๙  มีเจ้าหนีจ้ านวน 6 รายได้ยื่นคดัค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 

เจ้าหนีท้ี่ยื่นคัดค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนีส้ถาบันการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคัด

คดัค้านตอ่ศาลล้มละลาย และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ถอนคดัค้าน ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้

พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ 19 มิถนุายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

2/2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ ร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มี

ค าสัง่รับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้

พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐ ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสัง่ศาล

ล้มละลายกลางไปยงัศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ แผนกคดีล้มละลายกลาง  
  

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและรายได้จ าแนกตามส่วนงาน 

 รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 417.85 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 3 ธุรกิจหลกัได้แก่      

(1) รายได้จากการบริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าชธรรมชาติจ านวน 321.14 ล้านบาท (2) รายได้จากการบริการตาม

สญัญาก่อสร้าง 82.72 ล้านบาท (3) รายได้จากการผลิตน า้ประปา 7.24 ล้านบาท (4) รายได้อื่น 6.75 ล้านบาท ซึ่งลดลง 

110.44 ล้านบาทหรือลดลงอตัราร้อยละ 20.90 จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการรวมทัง้สิน้ 528.29 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 
รายได้ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากงานให้บริการทางอุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง 383.33 72.56 321.14 76.86 

รายได้จากงานก่อสร้างประกอบและติดตัง้ 134.21 25.40 82.72 19.80 

รายได้จากงานผลิตน า้ประปา 10.75 2.04 7.24 1.73 

รายได้อื่น - - 6.75 1.61 

รวมรายได้ 528.29 100.00 417.85 100.00 

 

รายได้จากการขายและบริการโดยรวมลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายชะลอการรับงานโครงการรวมถึงงานก่อสร้าง
ประกอบและติดตัง้ขนาดใหญ่เพื่อบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่มีอยู่จ านวนจ ากัด นอกจากนีง้านด้านบริการทาง
อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังที่เก่ียวกบัการจ้างผลติชิน้งานลดลง สาเหตจุากความผนัผวนของราคาน า้มนั
และความไมช่ดัเจนเร่ืองการตอ่อายสุมัปทานการขดุเจาะ  ในปี 2560 บริษัทยงัคงรักษาฐานธุรกิจด้านน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 
และธุรกิจด้านการประกอบติดตัง้เป็นหลกั เนื่องจากบริษัทได้ขยายบริการด้านสง่พนกังานฝีมือและเคร่ืองมืออปุกรณ์ให้เช่าบน
แท่นขดุเจาะบริเวณอ่าวไทยด้านใต้ได้มากขึน้  บริษัทยงัได้ขยายการให้บริการบริหารจดัการบคุคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุง
อปุกรณ์ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมอื่น เป็นสญัญาผกูพนัระยะยาวเพิ่มขึน้ 

ภาวะอตุสาหกรรมเก่ียวกบัน า้มนัและก๊าซธรรมชาตใินปี 2560  ยงัอยูใ่นภาวะผนัผวนจากราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก

ลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้ประกอบกิจการด้านการส ารวจและขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็น

ลกูค้ารายใหญ่ที่ส าคญัของบริษัทชะลอการลงทุนจึงมีผลท าให้การขยายตัวด้านรายได้ของบริษัทอยู่ในวงจ ากัดและยงัไม่

สามารถสร้างรายได้มากพอที่จะชดเชยรายได้จากธุรกิจก่อสร้างที่ขาดหายไป ทัง้นีบ้ ริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าภาวะอตุสาหกรรม

เก่ียวกบัน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนอตุสาหกรรมด้านปิโตรเคมี จะมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ในระยะเวลาใกล้นี เ้นื่องจาก

เป็นสนิค้าอปุโภคที่มีความส าคญั  โดยมีปัจจยัอื่นๆ ท่ีต้องติดตาม ได้แก่ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีในยคุดิจิทลั นโยบาย

การเมือง เศรษฐกิจในซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตก รวมถึงทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะเน้นการผลิตรถยนต์ที่

ใช้พลงังานไฟฟ้าและพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ 
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 รายได้อื่น 

ปี 2560 บริษัทมีรายได้อื่นรวมทัง้สิน้ 4.74 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากการขายทรัพย์สนิและรายได้คา่เช่ารับ

เป็นหลกั  
 

 ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2560 มีต้นทุนขายและบริการ เป็นจ านวนเงิน 405.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.95 ของรายได้จากการขายและ

บริการ ลดลงจากปี 2559 จ านวน 517.50  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.72 เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลงจากการชะลอธุรกิจ

ทางด้านงานก่อสร้างประกอบและติดตัง้ อย่างไรก็ตามสดัส่วนต้นทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายได้มีแนวโน้มที่ดีขึน้

เลก็น้อย 

 
 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหารและหนีส้งสัยจะสูญ 

ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน  96.78 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมี

จ านวน 121.58 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 23.16 ของรายได้จากการขายและบริการส าหรับปี 2560 มีการตัง้ประมาณการผล

ขาดทนุจากคดีความ จ านวน 41.10 ล้านบาท  ซึง่บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทผู้วา่จ้างแหง่หนึง่ ในข้อหาผิดสญัญาจ้าง  ผู้วา่จ้าง

ได้ต่อสู้คดีพร้อมทัง้ฟ้องแย้งบริษัท ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการขออทุธรณ์ตอ่ศาล  และบริษัทได้รับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่และ

การตัดจ าหน่ายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ านวน 7.01 ล้านบาท และ จ านวน 8.42 ล้านบาท

ตามล าดบั 
 

2) ภาพรวมฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 703.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.36 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน สนิทรัพย์รวมสว่นใหญ่ประกอบด้วย สนิทรัพย์หมนุเวยีนจ านวน 210.80 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 

341.14 ล้านบาท บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 1,201.72 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 85.96 ของหนีส้นิรวม สว่น

ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ติดลบ 498.57 ล้านบาทโดยสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจากผล

ขาดทนุจากการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
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 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 47.62 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

ร้อยละ 20.50 โดยเป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมการด าเนนิงาน 28.10 ล้านบาท  ใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 9.89 ล้าน

บาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 10.11 ล้านบาท 

 สินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมสภาพ 

ปี 2560 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 9.81 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีจ านวน 10.62 ล้านบาท 

เนื่องจากการยกเลกิธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประกอบกบัมลูคา่งานแตล่ะงานมีมลูคา่โครงการท่ีลดลงและเป็นโครงการระยะสัน้ๆ 

ท าให้การบริหารจดัการคณุภาพสนิค้าคงเหลอืสามารถควบคมุได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้  

 เงนิลงทุน ค่าความนิยมและการด้อยค่า 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ านวน 2.20 ล้านบาท  ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 

กนัยายน 2560 มีมติให้เลิกกิจการและช าระบญัชี เนื่องจากบริษัทดงักลา่วให้ผลตอบแทนในอตัราที่ต ่า แตม่ีความเสีย่งในการ

ประกอบธุรกิจสงู และมีผลประกอบการขาดทนุมาโดยตลอด  ปัจจบุนับริษัทยอ่ยดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี  

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 77.95 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่มีอายหุนีอ้ยูใ่น

ก าหนดช าระ  สว่นลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระเกิน 12 เดือน บริษัทตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึง่เห็นวา่เป็น

เกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีลกูหนีอ้ื่นจ านวน 5.47 ล้านบาท  

 หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 1,201.72 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น

จ านวน 282.13 ล้านบาท และหนีส้ินผิดนัดช าระจากสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งประมาณ 491.00 ล้านบาท 

ปัจจุบนับริษัทหยุดช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่เจ้าหนีด้งักล่าวตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  เนื่องจากอยู่ภายใต้กฏหมาย

คุ้มครองกิจการตามมาตรา 90/12 ที่วา่ด้วย “สภาวะพกัการช าระหนี ้ ( Automatic Stay)”   

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

          ปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.20 เท่า อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2559 เกิดจากหนีส้ิน

หมนุเวียน     ซึ่งเป็นหนีส้ินผิดนดัช าระเป็นจ านวน 491.0 ล้านบาทจากการท่ีบริษัทหยดุช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่เจ้าหนี ้

ดงักลา่วตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 ขณะที่ทรัพย์สนิหมนุเวียนมีจ านวนใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา  
 

 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2560 บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้จากปี 2559 โดยมีก าไรขัน้ต้นประมาณ 12.73 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 3.05 ของรายได้รวม ซึง่ดีขึน้มาจากปี 2559 ที่มีก าไรขัน้ต้นร้อยละ 2.04 ของรายได้รวมส าหรับความสามารถใน

การท าก าไรนัน้ บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 22.97  อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นติด

ลบร้อยละ 32.40 สาเหตมุาจากผลประกอบการบริษัทท่ียงัคงมีขาดทนุสทุธิ  
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ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี ้

บริษัทยงัคงมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ซึง่ได้รับการตอ่

อายสุญัญาเมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2559 สญัญามีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีในสญัญา และสญัญาบริการระยะยาวซอ่มบ ารุงอปุกรณ์

ไฟฟ้าและเคร่ืองมือวดัในภาคอตุสาหกรรมการผลติ เร่ิมสญัญาวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 สญัญามีอาย ุ2 ปีนบัจากวนัท่ีในสญัญา 

อีกทัง้การสนบัสนุนวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุม่บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทใช้การบริหาร

จดัการด้านเครดิตเทอมกบัคู่ค้าเป็นหลกั    โดยเจรจาเครดิตเทอมกบัผู้จ าหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการเรียกเก็บ

เงินจากลกูหนีก้ารค้าของบริษัท บริษัทยงัเช่ือมัน่ว่าจะสามารถจัดหาเงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ

ส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

ภาระผูกพัน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนงัสือค า้ประกันที่ออกโดยสถาบนัการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อผูกพนัตาม

สญัญาการค้าของบริษัท จ านวน 312.09 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 64.45 ล้านบาท รวมทัง้ภาระหนีส้นิที่อาจจะเกิดขึน้

จากคดีความซึ่งปัจจบุนัอยูใ่นกระบวนการพิจารณาของศาลยงัไมเ่สร็จสิน้ และอยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตามมาตรา 

90/12 ที่วา่ด้วย “สภาวะพกัการช าระหนี ้ ( Automatic Stay)”   
 

3) ปัจจัยและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถกูเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องตอ่ศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้บริษัท

ฟืน้ฟูกิจการ และเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่รับค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการแล้วตามคดีหมายเลขด าที่ 

ฟ. ๖/๒๕๕๙  มีเจ้าหนีจ้ านวน 6 รายได้ยื่นคัดค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 เจ้าหนีท้ี่ยื่น

คดัค้านรายที่ 2  ซึง่เป็นเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินท่ีมีบริุมสทิธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคดัคดัค้านตอ่ศาล

ล้มละลาย และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ถอนคดัค้าน ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค า

ร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 มีมติให้

บริษัทเป็นผู้ ร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่รับค าร้อง

ขอฟืน้ฟูกิจการ ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง 

ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐ ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งด าเนินการยื่นอทุธรณ์โต้แย้งค าสัง่ศาลล้มละลายกลางไปยงัศาล

อทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ แผนกคดีล้มละลายกลาง  สถานการณ์ดงักลา่ว อาจมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการ

ด าเนินงานตอ่เนื่องของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลกูค้ารายใหญ่รายหนึ่ง 

ซึ่งได้รับการต่ออายุสญัญาเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2559 สญัญามีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ในสญัญา และบริษัทยังได้ขยายการ

ให้บริการงานบริหารจดัการบคุคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมอื่น ซึ่งเป็นสญัญาผูกพนัระยะ

ยาวเพิ่มขึน้  นอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุม่บริษัท 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลงัเร่ิมฟืน้ตวั อีกทัง้รัฐบาลได้ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณ
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ภาครัฐอยา่งต่อเนื่อง อาทิ โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่สง่ผลดีตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และยอ่มสง่ผลให้ผล

การด าเนินงานในธุรกิจตา่งๆของบริษัทเติบโตขึน้เช่นกนั 

นอกจากนัน้บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัฐานะการเงินปัจจุบนั สว่นกลยุทธ์ระยะ

ยาวจะขยายธุรกิจของบริษัทฯจากต้นน า้ไปสูป่ลายน า้ ซึ่งจะสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือที่มี

การให้บริการที่ครบวงจร แม้ในช่วงที่อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อยู่ในช่วงชะลอตวั บริษัทยงั

ให้บริการด้านงานซอ่มบ ารุงและตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่อง 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560บริษัท เอส พี ออดทิ จ ากัด (ส านักงาน) 
                                                                                                                                      (บาท) 

รายชื่อบริษัท และบริษัทย่อย รวมค่าสอบบัญช ี

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1,400,000 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 450,000 

บริษัท พีพเีอส เอนเนอย ีแอนด์มารีน จ ากดั  170,000 

บริษัท พีเออี เฟดเดลรัล อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากดั 40,000 

บริษัท โอเอซีส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 40,000 

บริษัท พีเออี เอน็เนอร์ยี่ โซลชูั่น 40,000 

บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ 20,000 

รวมค่าสอบบัญช ี 2,160,000 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจ าปี 2560   

- จ านวน 2,160,000 บาท -  

2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 

- 28,430 –  
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตรายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

 
เสนอ  ผูถื้อหุน้บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
 
ควำมเห็น   
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และเฉพำะของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 
 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น 

 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำม

รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงิน  และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี  
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
ควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 
 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 2 กลุ่มบริษทัประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง
เป็นเวลำหลำยปี โดยงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ของกลุ่มบริษทัมี          
ผลขำดทุนเป็นจ ำนวน 161.54 ลำ้นบำท และจ ำนวน 111.92 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 821.67 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
756.55  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรติดลบเป็นจ ำนวน 498.57 ลำ้น
บำท และจ ำนวน 490.80  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกน้ี บริษทัถูกศำลลม้ละลำยกลำงยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรท่ียืน่โดยเจำ้หน้ี
ตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี ฟ.20/2560 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2560 และยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรท่ียื่นโดยบริษทัตำมคดีหมำยเลข



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 106 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

แดงท่ี ฟ. 9/2561  เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2561 ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรยืน่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำสัง่ศำลลม้ละลำยกลำงไปยงั
ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษแผนกคดีลม้ละลำยกลำงภำยในก ำหนดหน่ึงเดือนนับจำกวนัท่ีศำลอ่ำนค ำสั่งยกค ำร้องขอให้ฟ้ืนฟู
กิจกำร เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีกล่ำวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่ำวถึงในหมำยเหตุขอ้ท่ี 2  แสดงใหเ้ห็นวำ่ มีควำมไม่แน่นอนท่ีมี
สำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของบริษทั ทั้ งน้ี
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองน้ี 

  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั  ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวม
และในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 

การรับรู้รายได้และต้นทุนตามสัญญาก่อสร้าง  
 

อำ้งอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 5.19.1 และ 5.20.1 
 
 รำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้จะรับรู้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงในแต่ละสัญญำ ซ่ึงค ำนวนตำมวธีิอตัรำร้อยละของ
งำนท่ีแลว้เสร็จท่ีประเมินโดยวิศวกรท่ีรับผิดชอบโครงกำรนั้น ส ำหรับตน้ทุนทั้งหมดของโครงกำรจะประมำณข้ึนโดยวิศวกร
หรือผูรั้บผิดชอบดูแลโครงกำรนั้นเช่นกนั  ดงันั้นผูบ้ริหำรของบริษทัจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินจ ำนวนรำยไดเ้ม่ือเร่ิมแรก
ตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำ  จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดดัแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำชดเชย  
ควำมครบถว้นและถูกตอ้งของประมำณกำรตน้ทุนก่อสร้ำงจนกระทัง่งำนเสร็จ และควำมสำมำรถในกำรส่งมอบงำนใหแ้ก่ลูกคำ้
ไดต้ำมก ำหนดเวลำ ทั้งน้ีผลลพัธ์สุดทำ้ยของสัญญำอำจจะให้ผลท่ีแตกต่ำงกนัออกไปไดห้ลำยทิศทำงซ่ึงข้ึนอยูก่บัควำมแม่นย  ำ
ของสมมติฐำนท่ีน ำมำใช ้ และกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินสญัญำก่อสร้ำงจะเป็นลกัษณะเฉพำะสญัญำ ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลง
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำขั้นควำมส ำเร็จและประมำณกำรตน้ทุนก่อสร้ำงทั้งหมดจะส่งผลต่อกำรปรับปรุงรำยไดแ้ละก ำไร
ขั้นตน้อยำ่งเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงใหผ้ลลพัธ์ทั้งดำ้นบวกและดำ้นลบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของอตัรำขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงและมูลค่ำของประมำณกำรตน้ทุนก่อสร้ำงทั้งหมดและก ำหนดให้เร่ืองดงักล่ำวเป็น
เร่ืองท่ีส ำคญัในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 

วธีิกำรตรวจสอบ 
 

- ขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดของโครงกำร โดยเร่ิมตั้งแต่กำรท ำควำมเขำ้ใจ
ระบบกำรควบคุมท่ีออกแบบมำเพ่ือใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดของโครงกำร เพ่ือน ำมำประเมินประสิทธิผล
ของกำรควบคุมโดยรวมของบริษทั กำรทดสอบประมำณกำรตน้ทุนในส่วนท่ีเป็นงำนหลกัโดยกำรเปรียบเทียบขอ้มูลใน
สญัญำของลูกคำ้กบัขอ้มูลตำมบญัชีแสดงปริมำณวสัดุและแรงงำนท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำง (BOQ) ท่ีวศิวกรผูค้วบคุมงำนจดัท ำ
ข้ึน กำรทดสอบควำมถูกตอ้งของรำคำค่ำก่อสร้ำงใน BOQ กบัเอกสำรทำงบญัชี  กำรทดสอบเอกสำรประกอบกำรบนัทึก
รำยกำรตน้ทุนก่อสร้ำงในบญัชีแยกประเภท และน ำมำเปรียบเทียบกบัประมำณกำรตน้ทุนเป็นรำยกำรเพ่ือทดสอบควำม
แม่นย  ำของประมำณกำรตน้ทุนท่ีก ำหนดไว ้ กำรสอบถำมฝ่ำยบริหำรถึงวิธีกำรควบคุมท่ีน ำมำใชใ้นกรณีท่ีมีกำรปรับปรุง
ประมำณกำรตน้ทุนท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ำยในอนำคตเพ่ือให้งำนก่อสร้ำงแลว้เสร็จ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้พบวำ่ประมำณกำรตน้ทุนกำร
ก่อสร้ำงทั้งหมดของบริษทันั้นมีควำมเหมำะสมแลว้ 
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- ขำ้พเจำ้ได้ท ำกำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของอตัรำขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำง โดยกำรสอบถำมขั้นตอนกำรจดัท ำ

รำยงำนขั้นควำมส ำเร็จกบัวิศวกรผูค้วบคุมงำน ทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของเอกสำรกำรรับมอบงำนจำกผูว้ำ่จำ้ง รวมถึงกำร
ทดสอบตน้ทุนงำนก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัวนัส้ินงวดเพ่ือใชพิ้จำรณำควำมสมเหตุสมผลของอตัรำขั้นควำมส ำเร็จของงำน
ท่ีคงเหลือ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้พบวำ่อตัรำขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงท่ีบริษทัน ำมำใชน้ั้นมีควำมเหมำะสมแลว้ 
 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืของสินทรัพย์ 
 

อำ้งอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี  16 
 

 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เป็นจ ำนวน 7.01 ลำ้น
บำท ขำ้พเจำ้จึงก ำหนดให้กำรทดสอบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยเ์ป็นเร่ืองท่ีส ำคญัในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยส่์วนใหญ่จะอำ้งอิงจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงมีเง่ือนไข
และขอ้จ ำกดัทำงวชิำชีพท่ีอำจจะส่งผลต่อมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ประเมินอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญั
กบักำรทดสอบควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนท่ีผูป้ระเมินน ำมำใช ้
 

วธีิกำรตรวจสอบ 
 

- ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของขอ้มูลท่ีผูป้ระเมินน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดรำคำทุนทดแทนของสินทรัพยท่ี์ประเมิน 
รวมถึงกำรสอบถำมเก่ียวกบักำรวธีิกำรพิจำรณำปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อกำรก ำหนดอตัรำค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย ์ 
 

- ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของสินทรัพยท่ี์ผูป้ระเมินเลือกมำใชใ้นกำรอำ้งอิงเพ่ือก ำหนดรำคำตลำด เช่น สินทรัพยน์ั้น
มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัสินทรัพยท่ี์ก ำลงัประเมิน จ ำนวนรำยท่ีน ำมำเปรียบเทียบตอ้งมีจ ำนวนท่ีมำกพอ วิธีกำรท่ีเลือกใชใ้น
กำรประเมิน  รวมถึงควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยท่ีผูบ้ริหำรก ำหนดข้ึน 

 
- ขำ้พเจำ้ไดเ้ขำ้สังเกตกำรณ์สภำพของสินทรัพย ์ณ วนัส้ินปี ร่วมกบักำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเป็นอิสระของ

ผูป้ระเมิน  
 

 จำกกำรทดสอบดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบวำ่สมมติฐำนท่ีผูป้ระเมินใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรม นั้นมีควำมสมเหตุสมผล
แลว้ 
 

ประมาณการผลขาดทุนจากคดคีวาม 
  

อำ้งอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี  38.1 
   

บริษทัไดพิ้จำรณำตั้งประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำม เป็นจ ำนวน 106.31 ลำ้นบำท (ส่งผลต่องบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีเป็นจ ำนวน 41.10 ลำ้นบำท) เน่ืองจำกในระหว่ำงปี 2557 บริษทัเป็นโจทก์ฟ้องบริษทัแห่งหน่ึง (ผูว้่ำจำ้ง) ในขอ้หำผิด
สัญญำจำ้ง ซ่ึงมีทุนทรัพยใ์นกำรฟ้องเป็นเงิน 56.26 ลำ้นบำท และผูว้ำ่จำ้งไดย้ื่นต่อสู้คดีพร้อมทั้งฟ้องแยง้บริษทั โดยเรียกค่ำเสียหำย
พร้อมดอกเบ้ียจำกบริษทัรวมเป็นเงิน 415.83 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 17 สิงหำคม 2560 ศำลแพ่งมีค ำพิพำกษำตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี 
1239/2559 ให้บริษทัจ่ำยค่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูว้ำ่จำ้ง (จ ำเลย) รวมเป็นเงิน 209.52 ลำ้นบำท  ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรอุทธรณ์ต่อ
ศำล ในกรณีดงักล่ำวผูบ้ริหำรของบริษทัจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรประเมินโอกำสและจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะตอ้ง
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จ่ำยช ำระใหแ้ก่ผูว้ำ่จำ้งตำมค ำพิพำกษำของศำล ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงก ำหนดให้เร่ืองดงักล่ำวเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัในกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ 
 
วธีิกำรตรวจสอบ 
 
- ขำ้พเจำ้ไดข้อค ำยืนยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกฏหมำยของบริษทัเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงของคดีควำม กำร

สอบถำมผูบ้ริหำรเก่ียวกบัแนวทำงในกำรด ำเนินกำรทำงกฏหมำยในเร่ืองดงักล่ำว กำรตรวจสอบหลกัฐำนท่ีฝ่ำยบริหำร
รวบรวมเพ่ือใช้ในกำรประเมินโอกำสและจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำหน้ีตำมค ำพิพำษำ  จำกกำร
ตรวจสอบ ขำ้พเจำ้พบวำ่กำรพิจำรณำตั้งประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำม นั้นมีควำมเพียงพอและเหมำะสมแลว้  

 
ขอ้มูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน  ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี  แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น  ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำม
ขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี  หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั  
ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง
ขดัต่อขอ้เท็จจริง 
 
ควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรและผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงิน 
 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน  ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม)  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูและกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก   
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  และเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจ้ำอยู่ด้วย  ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น          
กำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญ                
เม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ       
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ขำ้พเจำ้ได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง             
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ  กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน  ไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ เพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น  และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ี 
เกิดจำกขอ้ผิดพลำด  เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด  กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน  กำรตั้งใจ
ละเวน้กำรแสดงขอ้มูล  กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ  เพ่ือออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์  แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นตอ่ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริษทั 

 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 
 

- สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่  ถำ้
ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้
ถึงกำรเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ  ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะ
เปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของข้ำพเจ้ำ  อย่ำงไรก็ตำม  เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 
- ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม  รวมถึงกำรเปิดเผยวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำร

และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร 
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- ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม  ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง  กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ 
ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้บใน
ระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้
ขำดควำมเป็นอิสระ 
 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ  ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว  หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน  
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจำ้เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 

บรษิทั เอส พ ี ออดทิ จ ำกดั 
 
 
 
    (นำงสำวยุพนิ ชุ่มใจ)  

                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 8622 
 
 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที ่22 มนีำคม 2561 
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งบการเงินงบการเงิน  

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 35.1 47,620,354              39,522,254              28,179,096              11,279,402              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1, 7 77,951,747              100,295,486            49,170,883              73,963,616              
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 65,932,812              68,690,629              45,318,880              48,250,070              
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 9 1,265,036                8,393,678                464,007                   7,860,994                
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 20 1,027,853                904,507                   -                          -                          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน 10 -                          -                          -                          -                          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                          -                          -                          -                          
สินคา้คงเหลือ 11 9,815,187                10,618,013              7,528,414                8,549,079                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,183,441                9,859,913                3,977,128                6,240,622                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 210,796,430            238,284,480            134,638,408            156,143,783            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 12 12,873,224              15,593,953              10,373,224              13,658,749              
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          79,328,543              79,328,543              
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                          -                          -                          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15 38,586,947              38,586,947              35,562,946              35,562,946              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 341,140,236            383,180,172            220,583,976            226,795,274            
สิทธิการใชน้ ้า 4,159,562                4,223,800                -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 4,096,856                6,178,042                2,420,778                4,363,995                
ค่าความนิยม 18 -                          -                          -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 11,106,576              12,694,868              -                          -                          
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 20 31,665,389              32,693,242              -                          -                          
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 47,209,199              87,601,102              39,803,362              79,184,559              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,507,226                2,048,225                1,055,690                1,113,690                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 492,345,215            582,800,351            389,128,519            440,007,756            
รวมสินทรัพย์ 703,141,645            821,084,831            523,766,927            596,151,539            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัคร้ังท่ี............เม่ือวนัท่ี.............................    

  
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 112 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
หน้ีสินผิดนดัช าระ 21 490,996,191            472,426,911            451,436,043            429,410,958            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6.1, 22 282,128,628            314,912,126            239,892,726            276,031,781            
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 62,725,680              79,086,410              62,725,680              79,086,410              
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 23 27,695,325              27,503,614              27,695,325              27,503,614              
ตน้ทนุท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,266,283                9,820,849                5,266,283                9,087,336                
ประมาณการผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง 18,929                     5,691,210                18,929                     5,691,210                
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 25 2,464,000                7,583,599                -                          -                          
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 26 1,794,780                3,680,619                333,456                   509,693                   

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการอ่ืน 24 69,434,303              67,934,303              27,588,886              27,588,886              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 11,475,000              12,965,000              2,625,000                2,625,000                
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 61,360,358              81,200,250              61,360,358              81,200,251              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,108,148              27,489,442              12,248,552              22,640,346              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,032,467,625         1,110,294,333         891,191,238            961,375,485            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 28,492,054              18,511,846              -                          -                          
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 26 943,846                   2,877,138                191,283                   563,932                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 7,851,894                7,846,531                -                          -                          
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 27 25,655,921              20,458,471              16,879,999              13,096,756              
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ 38.1 106,305,244            -                          106,305,244            -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 169,248,959            49,693,986              123,376,526            13,660,688              
รวมหนีสิ้น 1,201,716,584         1,159,988,319         1,014,567,764         975,036,173            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

 
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 113 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบียน 28, 29
หุน้สามญั 8,051,717,332 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 8,051,717,332         8,051,717,332         8,051,717,332         8,051,717,332         

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 2,770,889,766 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 2,770,889,766         2,770,889,766         2,770,889,766         2,770,889,766         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 128,893,569            128,893,569            128,893,569            128,893,569            
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้ (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           
ขาดทนุสะสม (2,537,265,627)        (2,392,322,650)        (2,450,223,240)        (2,338,307,037)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 67,244,887              67,244,887              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (510,598,337)           (365,655,360)           (490,800,837)           (378,884,634)           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 14 12,023,398              26,751,872              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (498,574,939)           (338,903,488)           (490,800,837)           (378,884,634)           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 703,141,645            821,084,831            523,766,927            596,151,539            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

 
 
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 114 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 321,143,838            383,335,805            209,668,029            236,780,243            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง 82,714,699              134,211,141            43,296,168              104,827,457            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา 7,239,631                10,747,434              -                          -                          

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 6,753,759                -                          -                          -                          

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 417,851,927            528,294,380            252,964,197            341,607,700            

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ (294,942,831)          (331,673,075)          (181,719,017)          (197,736,085)          
ตน้ทนุจากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง (88,448,762)            (145,146,903)          (62,099,981)            (123,379,468)          
ตน้ทนุขายจากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา (15,501,877)            (34,985,679)            -                          -                          
ตน้ทนุจากการขายสินคา้ (6,204,536)              -                          -                          -                          
ผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง (18,929)                   (5,691,210)              (18,929)                   (5,691,210)              

รวมตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (405,116,935)          (517,496,867)          (243,837,927)          (326,806,763)          

ก าไรขั้นตน้ 12,734,992              10,797,513              9,126,270                14,800,937              
รายไดอ่ื้น 4,742,597                7,116,463                7,760,496                7,286,992                
ก าไรจากการโอนกลบัรายการหน้ีสิน 7,672,835                15,033,639              5,565,305                15,033,639              
ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,536,175)              (4,005,357)              (3,133,671)              (3,575,907)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (93,241,508)            (117,582,671)          (58,974,762)            (73,554,017)            
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 814,195                   (76,380,646)            (4,500,437)              (72,822,384)            
ขาดทนุจากการลดมูลค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (52,283,388)            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 18 -                          (13,799,857)            -                          -                          
ก าไร(ขาดทนุ)จากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 (7,013,937)              (25,423,317)            76,099                     (25,423,317)            
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (8,422,661)              -                          -                          -                          
ขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          (2,366,321)              -                          
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ 38.1 (41,101,469)            -                          (41,101,469)            -                          
ตน้ทนุทางการเงิน (33,218,676)            (56,692,556)            (24,367,713)            (49,729,405)            

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (160,569,807)          (260,936,789)          (111,916,203)          (240,266,850)          

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 32 (1,469,712)              3,071,702                -                          -                          

ขาดทุนส าหรับปี (162,039,519)          (257,865,087)          (111,916,203)          (240,266,850)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 115 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ขาดทุนส าหรับปี (162,039,519)          (257,865,087)          (111,916,203)          (240,266,850)          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 619,714                   (1,338,510)            -                          (442,270)                 
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 32 (123,943)                 179,248                   -                          -                          

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั - สุทธิจากภาษี 495,771                   (1,159,262)              -                          (442,270)                 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 495,771                   (1,159,262)              -                          (442,270)                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (161,543,748)          (259,024,349)          (111,916,203)          (240,709,120)          

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (145,300,508)          (239,466,392)          (111,916,203)          (240,266,850)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (16,739,011)            (18,398,695)            -                          -                          

(162,039,519)          (257,865,087)          (111,916,203)          (240,266,850)          

-                          -                          -                          -                          

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (144,942,977)          (240,425,756)          (111,916,203)          (240,709,120)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (16,600,771)            (18,598,593)            -                          -                          

(161,543,748)          (259,024,349)          (111,916,203)          (240,709,120)          

-                          -                          -                          -                          
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 30

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 30 (0.052)                     (0.086)                     (0.040)                     (0.087)                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 116 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

(หน่วย : บาท)

ก าไร(ขาดทุน) รวม รวม ส่วนได้เสีย
เบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบอื่น ส่วนของ ทีไ่ม่มี รวม

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ส่วนต ่ากว่า ขาดทุน ผลต่างจากการ ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น อ านาจ ส่วนของ
หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม แปลงค่างบการเงนิ ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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
เพ่ิมทนุหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 28,29 148,802                  -                     (74,401)                 -                          -                          -                       74,401                 -                     74,401                  
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 148,802                  -                     (74,401)                 -                          -                          -                       74,401                 -                     74,401                  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                         -                     -                        (239,466,392)          -                       (239,466,392)      (18,398,695)       (257,865,087)        
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                     -                        (959,364)                 -                          -                       (959,364)             (199,898)            (1,159,262)            
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                     -                        (240,425,756)          -                          -                       (240,425,756)      (18,598,593)       (259,024,349)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 2,770,889,766        128,893,569       (940,360,932)        (2,392,322,650)       67,244,887              67,244,887           (365,655,360)      26,751,872        (338,903,488)        
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากการเลิกกิจการ -                         -                     -                        -                          -                          -                       -                      1,872,297          1,872,297             
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                     -                        -                          -                          -                       -                      1,872,297          1,872,297             
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                         -                     -                        (145,300,508)          -                          -                       (145,300,508)      (16,739,011)       (162,039,519)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                     -                        357,531                  -                          -                       357,531               138,240             495,771                
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                     -                        (144,942,977)          -                          -                       (144,942,977)      (16,600,771)       (161,543,748)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2,770,889,766        128,893,569       (940,360,932)        (2,537,265,627)       67,244,887              67,244,887           (510,598,337)      12,023,398        (498,574,939)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 12

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม

 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 117 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

(หน่วย : บาท)

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ส่วนต ่า ขาดทุน
หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 2,770,740,964             128,893,569                (940,286,531)              (2,097,597,917)            (138,249,915)              
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพ่ิมทนุหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 28,29 148,802                       -                              (74,401)                       -                              74,401                         
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 148,802                       -                              (74,401)                       -                              74,401                         
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                              -                              -                              (240,266,850)              (240,266,850)              
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              (442,270)                     (442,270)                     
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              (240,709,120)              (240,709,120)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,338,307,037)            (378,884,634)              
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                              -                              -                              (111,916,203)              (111,916,203)              
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              (111,916,203)              (111,916,203)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,450,223,240)            (490,800,837)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 13
บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 118 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้       (160,569,807)         (260,936,789)         (111,916,203)         (240,266,850)         
ปรับรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

  จากกิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าเส่ือมราคา 41,014,069            52,314,259            18,976,046            27,953,804            
ค่าตดัจ าหน่าย 2,004,866              2,104,062              1,722,988              1,841,112              
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) (814,195)                76,380,646            4,500,437              72,822,384            
ขาดทนุจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) (3,658,335)             1,294,108              (3,575,894)             1,161,584              
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                         6,195,730              -                         -                         
ขาดทนุจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีไม่ไดใ้ช้ 4,109,679              2,017,970              -                         2,017,970              
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 7,144,427              25,423,317            54,390                   25,423,317            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         52,283,388            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม -                         13,799,857            -                         -                         
(ก าไร)ขาดทนุจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,175,673)             (886,416)                (967,940)                13,092                   
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 8,512,401              10,197,597            89,740                   -                         
ตดัจ าหน่ายสิทธิการใชน้ ้า 64,238                   3,099,240              -                         -                         
(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                         (3,419)                    -                         (3,419)                    
(ก าไร)จากการโอนกลบัหน้ีสิน (7,672,835)             (15,033,639)           (5,565,306)             (15,033,639)           
ประมาณผลขาดทนุจากคดีความ 41,011,729            -                         41,011,729            -                         
ตน้ทนุบริการและดอกเบ้ียจ่าย 6,095,946              4,267,879              4,062,025              2,835,793              
ดอกเบ้ียรับ (342,596)                (2,664,947)             (1,501,292)             (1,512,793)             
ดอกเบ้ียจ่าย 33,218,676            56,692,556            24,367,713            49,729,405            

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (32,057,410)           (25,737,989)           (28,741,567)           (20,734,852)           

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,877,273            10,280,460            18,489,651            (8,407,799)             
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 1,963,740              722,513                 2,931,190              (8,123,759)             
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 10,159,530            20,554,558            10,427,876            19,570,858            
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 904,507                 788,770                 -                         -                         
สินคา้คงเหลือ 4,461,161              548,931                 4,596,559              38,321                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,487,029              2,711,057              58,000                   (583,270)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 541,000                 54,900                   2,186,984              -                         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (396,124)                (11,964,661)           (2,952,735)             (16,104,272)           
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง -                         (4,311,997)             -                         (3,998,714)             
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 311,952                 (14,654,824)           311,952                 (14,465,755)           
ตน้ทนุท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (4,554,566)             4,625,871              (3,821,053)             7,361,656              
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 3,069,734              -                         3,069,734              -                         
ประมาณการผลขาดทนุตามสญัญาก่อสร้าง (5,672,281)             5,691,210              (5,672,281)             5,691,210              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 119 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน(ต่อ)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,381,291)           7,643,543              (10,391,793)           9,134,978              
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (278,782)                (503,518)                (278,782)                -                         
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (8,564,528)             (3,551,176)             (9,786,265)             (30,621,398)           
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 386,446                 2,549,392              273,050                 113,731                 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13,980,284)           (15,407,669)           (9,007,244)             (10,089,055)           
เงินสดรับคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 50,262,508            -                         48,388,440            -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 28,104,142            (16,409,453)           29,867,981            (40,596,722)           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 2,720,728              (8,213,290)             3,285,525              (8,706,393)             
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         -                         (108,416)                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (14,468,104)           (15,406,396)           (12,739,441)           (3,446,813)             
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 1,999,401              2,126,084              1,018,732              -                         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (143,909)                (1,136,400)             -                         (760,000)                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (9,891,884)             (22,630,002)           (8,435,184)             (13,021,622)           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายช าระหน้ีสินผิดนดัช าระ (4,000,000)             -                         (4,000,000)             -                         
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                         11,881,552            -                         11,881,552            
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 1,500,000              -                         -                         -                         
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 420,000                 5,990,000              -                         -                         
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,889,391)             (9,452,040)             -                         (2,244,772)             
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (3,629,691)             (6,120,001)             (472,376)                (476,418)                
จ่ายดอกเบ้ีย (2,387,374)             (8,468,211)             (60,727)                  (5,319,853)             
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ -                         74,401                   -                         74,401                   
ก าไรจากการช าระบญัชีในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,872,298              -                         -                         -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (10,114,158)           (6,094,299)             (4,533,103)             3,914,910              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 8,098,100              (45,133,754)           16,899,694            (49,703,434)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 39,522,254            84,656,008            11,279,402            60,982,836            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 47,620,354            39,522,254            28,179,096            11,279,402            

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 120 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
  

 
  

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
 

บริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมประมวลกฏหมำยแพ่งและพำณิชย ์และจดทะเบียนแปรสภำพ เป็น
บริษทัมหำชนจ ำกดัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2538 ทะเบียนนิติ
บุคคลเลขท่ี 0107538000291 ส ำนกังำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมำน) ถนนศรีนครินทร์ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 

บริษัทด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกำรให้บริกำรตำมสัญญำกำรก่อสร้ำง วิศวกรรมและกำรบริกำรทำง
อุตสำหกรรม 

2. กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

กลุ่มบริษทัประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองเป็นเวลำหลำยปี โดยงบกำรเงินรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ของกลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนเป็นจ ำนวน 161.54 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
259.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของบริษทั จ ำนวน 111.92 ลำ้นบำท และจ ำนวน 240.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนตำมงบกำรเงิน
จ ำนวน 821.67 ลำ้นบำท และจ ำนวน 872.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ( เฉพำะของบริษทัจ ำนวน 756.55 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน 805.23 ลำ้นบำทตำมล ำดบั) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินรวมติดลบเป็น
จ ำนวน 498.57 ลำ้นบำทและจ ำนวน 338.90  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของบริษทั จ ำนวน 490.80 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน  378.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ปัจจุบันบริษทัถูกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมำย SP 
(Trading Suspension) เน่ืองจำกบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถกูตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพิก
ถอนหลกัทรัพยจ์ำกกำรเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
การยืน่ค าร้องเพือ่ขอให้ฟ้ืนฟูกจิการของบริษทั 

 
คร้ังท่ี 1 : เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2558 บริษทัไดถู้กเจำ้หน้ีกำรคำ้รำยหน่ึงยื่นค ำร้องต่อศำลลม้ละลำยกลำงเพ่ือ

ขอให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำร และเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟู
กิจกำรแลว้ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ. 6/2559 และมีเจำ้หน้ีจ ำนวน 6 รำยไดย้ื่นคดัคำ้นและมีควำมประสงค์ท่ี
จะต่อสู้คดี ทั้งน้ีในระหว่ำงปี 2559 เจำ้หน้ีท่ียื่นคดัคำ้นรำยท่ี 2  ซ่ึงเป็นเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินท่ีมีบุริมสิทธิ
เพียงรำยเดียวของบริษทัไดย้ื่นค ำร้องเพ่ือขอถอนคดัคดัคำ้นต่อศำลลม้ละลำย และศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้
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ถอนคดัคำ้นแลว้ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2560  ศำลลม้ละลำยกลำงไดพิ้พำกษำยกค ำร้องขอเขำ้แผน
ฟ้ืนฟกิูจกำรตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี ฟ.20/2560 

 
คร้ังท่ี 2 : ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2560 มีมติให้บริษทัเป็นผูร้้องขอให้

ฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัต่อศำลลม้ละลำยกลำงดว้ยตนเอง และเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2560 ศำลลม้ละลำย
กลำงไดมี้ค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรแลว้ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ. 23/2560 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 
2561  ศำลลม้ละลำยกลำงไดพิ้พำกษำยกค ำร้องขอเขำ้แผนฟ้ืนฟกิูจกำร ตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี ฟ.9/2561 

 
ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำสั่งศำลลม้ละลำยกลำงไปยงัศำลอุทธรณ์คดีช ำนญั

พิเศษแผนกคดีลม้ละลำยกลำงภำยในก ำหนดหน่ึงเดือนนับจำกวนัท่ีศำลอ่ำนค ำสั่งยกค ำร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจกำร ซ่ึง
เป็นไปตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลลม้ละลำยและวิธีพิจำรณำคดีลม้ละลำยกลำง พ.ศ.2558 

 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 38 กลุ่มบริษทัถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องด ำเนินคดีทำงแพ่งเพ่ือเรียกร้องใหก้ลุ่มบริษทั

ช ำระหน้ีค่ำสินคำ้และบริกำรพร้อมค่ำเสียหำยใหแ้ก่เจำ้หน้ี นอกจำกน้ีบริษทัไดห้ยุดจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียใหก้บั
เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 21 ทั้งน้ีกำรหยุดกำรจ่ำยช ำระเจำ้หน้ีดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ฏหมำย
คุม้ครองกิจกำรตำมมำตรำ 90/12 ท่ีว่ำดว้ย “หลกัสภำวะพกักำรช ำระหน้ี  (Moratorium หรือ Automatic Stay)”  อย่ำงไรก็
ตำมตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนำคม 2561 บริษทัไม่ไดอ้ยู่ภำยใตก้ำรคุม้ครองของกฏหมำยดงักล่ำวแลว้ เน่ืองจำกศำลมีค ำสั่งยกค ำ
ร้องขอฟ้ืนฟกิูจกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคก่อนน้ี 

 
อยำ่งไรก็ตำม งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ของ

บริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง บนขอ้สมมติฐำนท่ีวำ่บริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอจำก1) 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรระยะยำวจำกลูกคำ้รำยใหญ่ (สัญญำมีอำยุ 3 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 ตุลำคม 2559 )  2) รำยไดจ้ำก
กำรใหบ้ริกำรระยะยำวกบัลูกคำ้รำยใหม่ (สัญญำมีอำย ุ 2 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 ตุลำคม 2560)  และ 3) กำรสนบัสนุนวงเงิน
เครดิตจำกคู่คำ้เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติอย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหวำ่งกำรเจรจำกบัลูกคำ้เก่ียวกบั
สัญญำกำรให้บริกำรฉบบัใหม่ นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองคก์รของบริษทั
ใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกับฐำนะกำรเงิน ณ ปัจจุบันของบริษทั ควำมเหมำะสมของข้อสมมติฐำนน้ีจะข้ึนอยู่กับ
ควำมส ำเร็จในกำรเขำ้เจรจำกบัเจำ้หน้ีรำยใหญ่เพ่ือขอปรับโครงสร้ำงกำรจ่ำยช ำระหน้ี  ซ่ึงฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำกำรปรับ
โครงสร้ำงหน้ีท่ีสอดคลอ้งกบักำรจ่ำยช ำระหน้ีแก่เจำ้หน้ี จะช่วยสร้ำงสภำพคล่องให้แก่บริษทัและสำมำรถท่ีจะ
ด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ืองภำยในระยะเวลำ 12 เดือนข้ำงหน้ำ  นอกจำกน้ีตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติ
ล้มละลำย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561 บริษัทจะสำมำรถยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรคร้ังท่ี 3 ได้หลังจำกครบก ำหนด
ระยะเวลำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีศำลมีค ำสั่งยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร ( วนัท่ี 8 มีนำคม 2561) 
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3. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

3.1 งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท ำเป็นภำษำไทย        
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
 

3.2 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำข้ึนตำมหลักกำรบัญ ชี ท่ี รับรองทั่วไปภำยใต้
พระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินรวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้งตำม
พระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติใหป้ระกำศใชแ้ลว้  

 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ลงวนัท่ี 28 
กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษทั และมีกำรปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงในหลกัพนับำทเวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน จดัท ำข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์
กำรบนัทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี 

 
3.3 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศก ำหนดให้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ีกบังบกำรเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป 
  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญำประกนัภยั 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบกำรเงินรวม 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรร่วมกำรงำน 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินคำ้คงเหลือ 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญำก่อสร้ำง 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ภำษีเงินได ้ 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  รำยได ้ 1 มกรำคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม

ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
1 มกรำคม 2560 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ตน้ทุนกำรกูย้มื 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ก ำไรต่อหุ้น 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เกษตรกรรม 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 1 มกรำคม 2560 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ี

มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
1 มกรำคม 2560 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้ม 
1 มกรำคม 2560 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2560 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์  ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน 

1 มกรำคม 2560 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์ 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจำ้ของ 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เงินท่ีน ำส่งรัฐ 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบั

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
1 มกรำคม 2560 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือผูถื้อหุ้น 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2560 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 1 มกรำคม 2560 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกรำคม 2560 
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง  แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือ

ทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงมูลค่ำดว้ยยติุธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน 

1 มกรำคม 2560 
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กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้กบังบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและ
ฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั  

 

นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชียงัไดป้ระกำศก ำหนดใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกบังบกำรเงินใน
งวดอนำคต ดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญำประกนัภยั 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบกำรเงินรวม 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรร่วมกำรงำน 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินคำ้คงเหลือ 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญำก่อสร้ำง 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภำษีเงินได ้ 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  รำยได ้ 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม

ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนกำรกูย้มื 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ก ำไรต่อหุ้น 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เกษตรกรรม 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้ม 
1 มกรำคม 2561 
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  วนัถือปฏิบติั 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์  ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน 

1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์ 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจำ้ของ 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินท่ีน ำส่งรัฐ 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบั

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือผูถื้อหุ้น 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2561 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกรำคม 2561 
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง  แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือ

ทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงมูลค่ำดว้ยยติุธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน 

1 มกรำคม 2561 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บังบกำรเงินงวดอนำคตก่อนวนัถือ
ปฏิบติั และฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิม
น ำมำถือปฏิบติั 

 

3.4 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใชป้ระมำณกำรและขอ้
สมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน 
รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์และปัจจยัต่ำงๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำม
เชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลที่เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ี
ประมำณไว ้

 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดร้ับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับ
ประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนำคต หำกกำรปรับ 
ประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคตโดยรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมำณกำรซ่ึงมีควำมไม่แน่นอน
และตอ้งใชข้อ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี และมีผลกระทบส ำคญัต่อกำรรับรู้จ ำนวน
เงินในงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 
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รำยไดแ้ละตน้ทุนจำกงำนก่อสร้ำง 
 

รำยไดค่้ำก่อสร้ำงและตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงรับรู้ดว้ยวิธีอำ้งอิงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยวดัจำกกำร
ส ำรวจอตัรำส่วนของงำนก่อสร้ำงท่ีท ำเสร็จกบังำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำโดยพิจำรณำจำกกำรส ำรวจ
ทำงกำยภำพโดยวิศวกรผูบ้ริหำรโครงกำร 

 

ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและ
น ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุย้ ท่ีตอ้งใชใ้นกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั  
 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกสญัญำก่อสร้ำง 
 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกโครงกำรก่อสร้ำงแต่ละ
โครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหนำ้ของกำรก่อสร้ำง ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริง ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลงของรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และสภำวะกำรณ์ปัจจุบนั 

 

ตน้ทุนงำนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 
 

ต้นทุนงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ ณ วันส้ินปีเป็นจ ำนวนท่ีผู ้บริหำรประมำณกำรจำก
ประสบกำรณ์โดยค ำนึงถึงควำมกำ้วหนำ้ของงำนและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงกำรท่ีเป็นปัจจุบนั 

 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 
และสินทรัพยอ่ื์น 
 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ ลกูหน้ี
เงินประกนัผลงำน และสินทรัพยอ่ื์น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เม่ือพบว่ำบริษทัเหล่ำนั้นด ำเนินธุรกิจท่ี
ไดรั้บผลกระทบอย่ำงมำกจำกภำวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอำจตอ้งใช้ระยะเวลำนำนท่ีมูลค่ำของเงิน
ลงทุนดงักล่ำวจะปรับเพ่ิมข้ึน ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวตำมดุลยพินิจของฝ่ำย
บริหำร อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ดงักล่ำวอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 
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ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ 
 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ โดยฝ่ำยบริหำร
จะท ำกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวด
ก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนเน่ืองจำกกำรขำยหรือเลิกใช ้

 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตนัตน ทั้งน้ีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ี
ฝ่ำยบริหำรก ำหนดข้ึนจะตอ้งสัมพนัธ์กบัรูปแบบกำรใชป้ระโยชนใ์นอนำคตของสินทรัพย ์ ในกำรพิจำรณำ
วำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีขอ้บ่งช้ีว่ำจะดอ้ยค่ำหรือไม่ จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรเพ่ือประเมินมูล
ค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

 

ประมำณกำรค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ 
 

 ในกำรประมำณกำรค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำช้ำฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ค่ำใชจ่้ำยค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในกำรจ่ำยค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้
ตำมเง่ือนไขตำมสญัญำท่ีท ำไวก้บัลกูคำ้ในแต่ละรำย 
 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 
 

มลูค่ำปัจจุบนัของกำรประมำณกำรหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำนเกษียณอำยคุ  ำนวณโดยขอ้สมมติฐำน
ต่ำง ๆ อตัรำคิดลดรวมอยู่ในขอ้สมมติฐำน ซ่ึงใชใ้นกำรก ำหนดค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำตอบแทนพนกังำน
เกษียณอำยุ กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ จะมีผลต่อยอดประมำณกำรหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน
เกษียณอำยุ กลุ่มบริษทัไดก้ ำหนดอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมทุกปี โดยใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดอนำคตส ำหรับกำรช ำระหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน ในกำรก ำหนดอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม
ดงักล่ำว กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงมีระยะเวลำครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัก ำหนดช ำระ
ของหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน 

 

สญัญำเช่ำ 
 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือ
รับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 

 บริษทัจะทดสอบค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุนในบริษทัย่อยทุกวนัท่ีในงบกำรเงิน เพ่ือพิจำรณำว่ำ
มีกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด จะพิจำรณำจำกกำร
ค ำนวณมูลค่ำกำรใช ้ซ่ึงเกิดจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำรหรือมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย ซ่ึง
ค ำนวณโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ 

 

คดีฟ้องร้อง 
 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยและกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย
ตำมปกติธุรกิจ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และ
ตั้งค่ำเผื่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ในบญัชีในจ ำนวนท่ีสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีในรำยงำน อย่ำงไรกต็ำม  ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

 

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินน้ี 

 
4. หลกัเกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

4.1 งบกำรเงินรวม ประกอบดว้ย งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่“กลุ่มบริษทั”) 
 

4.2 บริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจควบคุม
ทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึง
ประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัย่อย งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

 

4.3 งบกำรเงินรวม จดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์ทำง
บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 

4.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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4.5  งบกำรเงินรวมไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อยหลงัจำก
ตดัยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัแลว้ ทั้งน้ีอตัรำร้อยละของกำรถือหุน้โดยบริษทัทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้มมีดงัน้ี 

 

ช่ือกิจกำร 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้ง 

ในประเทศ 

 

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

   2560 2559 

บริษัทย่อย     

บริษทั พีเออี เอนเนอร์ย ีโซลูชัน่ จ  ำกดั จดัหำบุคลำกร * ไทย 99.99 99.99 

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ก่อสร้ำงและรับจำ้งท ำของ  ไทย 72.12 72.12 

Pacific Resources International Limited (BVI) ก่อสร้ำงและจดัหำบุคลำกร * หมู่เกำะบิชติชเวอร์จิน 100.00 100.00 

บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ใหบ้ริกำรเช่ำอพำร์ทเมน้ท ์* ไทย 54.94 54.94 

บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ำกดั ซ้ือ-ขำยอุปกรณ์ธุรกิจน ้ำมนัและก๊ำช ** ไทย 55.00 55.00 

บริษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด ์มำรีน จ ำกดั ผลิตน ้ำประปำ ไทย 67.77 67.77 

 

*   ปัจจุบนัหยดุด ำเนินธุรกิจแลว้ 
** อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมนั้น 

 

4.6 บริษทัจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวิธีรำคำทุน 
 

5. สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์กระแสรำยวนั 
และเงินฝำกประจ ำ อำยไุม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภำระผกูพนั 

 

5.2 ลกูหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรช ำระหน้ีในอนำคตของลูกคำ้ 
ลกูหน้ีจะถกูตดัจ ำหน่ำยบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

5.3 งำนระหว่ำงก่อสร้ำงประกอบดว้ยตน้ทุนของค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำน ค่ำงำนผูรั้บเหมำ ค่ำบริกำร และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 
แสดงในรำคำทุนหรือมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

 

5.4 สินคำ้คงเหลือ ซ่ึงเป็นวสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่แสดงตำมรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บ แลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่ 
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5.5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกบัญชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสมและจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุน
หรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 

 

5.6 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั เป็นท่ีดินและอำคำรท่ีกลุ่มบริษทั ถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงั
มิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำนในอนำคตและมีไวเ้พ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำรเพ่ิม
มูลค่ำของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทั วดัมูลค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม
และค่ำเผื่อดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ 
20 ปี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวำ่ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชนมี์ไม่จ ำกดั 

 

5.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงตำมรำคำทุน ณ วนัเร่ิมรำยกำร หักดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม(ถำ้มี) อำคำรและอุปกรณ์
แสดงตำมรำคำทุน ณ วนัเร่ิมรำยกำร หลงัจำกนั้นอำคำรและอุปกรณ์จะแสดงดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม และค่ำเผื่อกำรกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) และค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณ ดงัน้ี 

 

อำคำร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 8 – 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  8 – 20   ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 – 8  ปี 
 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในงวดระยะเวลำท่ีน ำมำใชผ้ลิตสินทรัพยถ์ำวรอ่ืน น ำมำรวม
ค ำนวณเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยช์นิดอ่ืนนั้น โดยจะหยุดบนัทึกเม่ือสินทรัพยถ์ำวรอ่ืนนั้น
พร้อมใชง้ำนตำมประสงค ์

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพยที์่อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 

ตน้ทุนของกำรเปล่ียนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีควำม
เป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถ
วดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ตน้ทุนของกำรเปล่ียนแทนจะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำตำม
เกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือ
ขำดทุนส ำหรับงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงเงินสดรับ
สุทธิกบัมลูค่ำตำมบญัชีและรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนของงวดนั้น 
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5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส ำเร็จรูปซ่ึงแสดงตำมรำคำทุน ณ วนัเร่ิมรำยกำรหักดว้ยค่ำตดั
จ ำหน่ำยสะสม และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ 5 – 10 ปี 

 

5.9 ค่ำควำมนิยม 
 

ค่ำควำมนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีบริษทัมีส่วนแบ่งใน
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้ำซ่ึงบริษทันั้น ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัย่อยจะ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 

ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสม ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทั้งน้ีมูลค่ำคงเหลือตำมบญัชี
ของค่ำควำมนิยมจะถกูรวมค ำนวณในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรขำยกิจกำร 

 

ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิด
กระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกนัซ่ึงคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์
จำกกำรรวมธุรกิจ ซ่ึงค่ำควำมนิยมเกิดข้ึนจำกส่วนงำนปฏิบติักำรท่ีระบุได ้

 

5.10 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์โดยทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินวำ่มีขอ้บ่งช้ี ซ่ึง
แสดงว่ำสินทรัพยด์อ้ยค่ำลงหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะไดร้ับคืนของสินทรัพยแ์ละหำกพบว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนและจะลดมูลค่ำของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 

มลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มำยถึงมลูค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในกำรขำยหรือ
มลูค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนโดยขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ไม่เกินกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

 

5.11 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 
 

5.12 หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียแสดงมลูค่ำรำคำทุน โดยบนัทึกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเกิดหน้ีสินเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 
 

5.13 ผลประโยชนข์องพนกังำน 
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ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังำน 
 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 

โครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 
กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

ซ่ึงถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 
 

กลุ่มบริษทัค ำนวณภำระหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินหน้ีสินดงักล่ำวอย่ำง
สม ่ำเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไวพิ้จำรณำว่ำกำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำรไดรั้บ
ผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกนัเพ่ือรวมเป็นภำระผูกพนังวดสุดทำ้ย ตน้ทุนบริกำรใน
อดีตรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกว่ำผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขำดของ
พนกังำน กิจกำรตอ้งรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรลงและกำรช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรเม่ือมี
กำรลดขนำดโครงกำรลงและกำรช ำระผลประโยชน์เกิดข้ึน 

 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เบด็เสร็จอ่ืน ภำระหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนวดัค่ำโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตโดยใชอ้ตัรำส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล 

 

5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ของกำรเกิด
ภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระ
ผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพนัและ
จ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ หำกคำดว่ำจะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำม
ประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอยำ่งแน่นอน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยจ่ำย ท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพย์
แยกต่ำงหำก แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง และแสดงค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมำณ
กำรหน้ีสินในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยแสดงสุทธิจำกจ ำนวนรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนท่ีรับรู้ไว ้

 

5.15 สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

 ดำ้นกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 

  ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษทัจะโอนควำมเส่ียงและประโยชน์ของควำมเป็นเจำ้ของท้งัหมดหรือ
เกือบทั้งหมดให้แก่ผูเ้ช่ำ และกลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินเป็น “ลูกหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำ
กำรเงิน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนท่ีเท่ำกบัเงินลงทุนสุทธิในสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมแรกมี  
ผล ทั้งน้ีบริษทัจะบนัทึกรำยไดจ้ำกกำรขำยดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินข้นั    
ต ่ำท่ีผูเ้ช่ำจ่ำยให้กลุ่มบริษทั คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียในท้องตลำดแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ และจะบันทึก
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ตน้ทุนขำยดว้ยตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์ให้เช่ำหรือมูลค่ำตำมบญัชี (หำกมูลค่ำตำมบญัชีแตกต่ำงจำกตน้ทุนของ
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่ำ) หกัดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของมูลค่ำคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บกำรประกนั ผลต่ำงระหว่ำงรำยไดจ้ำกกำร
ขำยกบัตน้ทุนขำยถือเป็นก ำไรจำกกำรขำยซ่ึงรับรู้ตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัใชส้ ำหรับกำรขำยแบบเสร็จ
เดด็ขำด 

 

ดำ้นกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 

  สัญญำเช่ำระยะยำวท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบักลุ่ม
บริษทั (ผูเ้ช่ำ) ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำ
กว่ำ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดอำยสุัญญำเช่ำ  

 

  สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน จะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 
 

5.16 ส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุน้สูงกว่ำมูลค่ำหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วน
เกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั”) ส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญัน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

5.17 ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปันผลได ้

 

5.18 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดเ้ป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วน
ได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมแยกจะแสดงรำยกำรในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมแยกแสดงในงบก ำไรขำดทุนรวม ก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกจดัสรรใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม แมว้่ำจะท ำใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ 

 

5.19 กำรรับรู้รำยได ้
 

5.19.1 รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำค่ำก่อสร้ำงตำมวิธีอตัรำร้อยละของงำนท่ีท ำ
เสร็จ อตัรำร้อยละของงำนท่ีแลว้เสร็จน้ีอำ้งอิงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยวดัจำกกำรส ำรวจ
อตัรำส่วนของงำนก่อสร้ำงท่ีท ำเสร็จกบังำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสญัญำโดยพิจำรณำจำกกำรส ำรวจ
ทำงกำยภำพโดยวิศวกรผูบ้ริหำรโครงกำร  

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ” 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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5.19.2  รำยไดจ้ำกกำรขำย รับรู้เม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนในควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้แก่ผูซ้ื้อ
แลว้ 

 

5.19.3 รำยไดจ้ำกกำรบริกำร รับรู้เม่ือใหบ้ริกำรแลว้เสร็จ 
 

5.19.4  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

5.19.5 เงินปันผลรับ เงินปันผลรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

5.19.6 รำยไดอ่ื้นบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.20 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
 

5.20.1 ตน้ทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับรู้ตน้ทุนตำมวิธีอตัรำร้อยละของงำนท่ีท ำเสร็จ อตัรำร้อยละของ
งำนท่ีแลว้เสร็จน้ีอำ้งอิงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยวดัจำกกำรส ำรวจอตัรำส่วนของงำนก่อสร้ำงท่ี
ท ำเสร็จกับงำนก่อสร้ำงทั้ งหมดตำมสัญญำโดยพิจำรณำจำกกำรส ำรวจทำงกำยภำพโดยวิศวกร
ผูบ้ริหำรโครงกำร ซ่ึงต้นทุนทั้ งหมดของโครงกำรท่ีประมำณไวน้ี้ประมำณข้ึนโดยวิศวกรหรือ
ผูรั้บผิดชอบดูแลโครงกำรของกลุ่มบริษทั ซ่ึงอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ส่วนตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้
ตำมเกณฑค์งคำ้ง ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ช้ีให้เห็นว่ำตน้ทุนทั้งหมดของโครงกำรท่ีประมำณไวสู้งกว่ำ
รำยไดท้ั้งหมดจำกสัญญำก่อสร้ำง กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในรอบระยะเวลำบญัชีนั้น 

 

ตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ยงัมิไดจ้ดัสรรเขำ้เป็นตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรในส่วน
ก ำไรหรือขำดทุนไดแ้สดงไวเ้ป็น “งำนระหว่ำงก่อสร้ำง” ภำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และสัญญำท่ีมีตน้ทุนในกำรให้บริกำรจำกกำรค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแลว้เสร็จ
มำกกว่ำต้นทุนงำนก่อสร้ำงท่ีจ่ำยจริงจะแสดงไวเ้ป็น “ต้นทุนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ” ภำยใต้
หน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

5.20.2  รำยจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญัญำ
เช่ำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

 

5.20.3 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยในท ำนองเดียวกนัซ่ึงรวมดอกเบ้ียผิดนดัช ำระ 
โดยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในปีท่ีค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำร
บันทึกเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ อันเป็นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ 
ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยด์งักล่ำวก่อนท่ีจะน ำมำใชเ้องหรือเพ่ือขำย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 

5.20.4 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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5.21 ภำษีเงินได้ ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบันและภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี ภำษีเงินไดรั้บรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วน
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 

 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ
ท่ีรำยงำน และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทั และบริษทั
ย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์

 

5.22 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย หมำยถึง 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัย่อยไม่ว่ำจะ
เป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจำกน้ีบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทัผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั
และบริษทัย่อยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดทั้ ง
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว 
และกิจกำรท่ีบุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 

5.23 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนส ำหรับปีส่วนของบริษทัใหญ่(ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน)ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัระหวำ่งปีบญัชี  

 

5.24 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนเปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำนธุรกิจเป็น 
ส่วนธุรกิจท่ีจดัหำผลิตภณัฑห์รือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 
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5.25 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและเกณฑก์ำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

 

5.26 กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือ
โอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมลูค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบั แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มลูท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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6. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทักบับุคคลและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) -  -  874  733 
Pacific Resources International Limited (BVI) -  -  10,798  10,798 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั -  -  90  90 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั -  -  98  1,582 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  2,372  731 

รวม -  -  14,232  13,934 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (11,529)  (11,190) 
สุทธิ -  -  2,703  2,744 
        

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  2,889  1,609 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (2,889)  (1,609) 
สุทธิ -  -  -  - 
        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ  ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  32,769  32,724 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  45 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  32,769  32,769 
        

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (32,769)  (32,724) 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  (45) 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (32,769)  (32,769) 
สุทธิ -  -  -  - 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

        

Pacific Resources International Limited (BVI)        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  34,169  34,151 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  18 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  34,169  34,169 

        

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (34,169)  (34,151) 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  (18) 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (34,169)  (34,169) 
สุทธิ -  -  -  - 

        

บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  15,056  15,010 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  46 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  15,056  15,056 

        

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (15,056)  (15,010) 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  (46) 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (15,056)  (15,056) 
สุทธิ -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว        
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  16,000  16,000 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  16,000  16,000 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (16,000)  (16,000) 
 เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (16,000)  (16,000) 
สุทธิ -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 

        

ซ้ือสินทรัพยร์ะหวำ่งกนั        
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั -  -  3,170  - 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  650  - 

รวม -  -  3,820  - 
        

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั ไม่มีสญัญำระหวำ่งกนั และไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัในรูปสัญญำเงินกูอ้ำย ุ18 เดือน นบัจำกวนัท่ีในสัญญำ คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 8.00 ต่อปี เท่ำกนั
ทั้งสองปี 

 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้        
         บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) -  -  6  174 
         บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ จ  ำกดั -  -  135  135 
         บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั -  -  374  374 
                     รวม -  -  515  683 
        

เจำ้หน้ีอ่ืน        
บริษทั  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) 848  848  -  - 
Federal Capital PTE Ltd. 93  -  -  - 
                     รวม 941  848  -  - 
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     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงินทดรองรับ        
          คุณธนำเศรษฐ ์บริุนทร์โชติสิน 520  -  -  - 
          คุณสมพร  มัง่มี 200  -  -  - 

รวม 720  -  -  - 
        

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย        
         บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) -  -  17  49 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
          คุณจินตนำ กำวีวงศ ์ 757  626  757  626 
          คุณอุไรรัตน์ บญุอำกำศ -  -  -  - 
          คุณปวรีำ ศรีเกษม 13  13  13  13 

รวม 770  639  770  639 
        

เงินกูย้มืระยะสั้น        
         คุณจินตนำ กำววีงศ ์        
            ยอดคงเหลือตน้ปี 2,625  2,625  2,625  2,625 

กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี -  -  -  - 

            ยอดคงเหลือปลำยปี 2,625  2,625  2,625  2,625 
        

         คุณอุไรรัตน ์บุญอำกำศ        
            ยอดคงเหลือตน้ปี -  29  -  29 

จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี -   (29)  -  (29) 
            ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
        

Federal Capital PTE Ltd.        
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,490  -  -  - 
กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี 210  1,490  -  - 
ยกหน้ีให ้ (1,700)  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  1,490  -  - 

        

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี 13,676  -  -  - 
จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี (13,466)  -  -  - 
ยกหน้ีให ้ (210)  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
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     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (มหำชน)        

ยอดคงเหลือตน้ปี 8,850  8,850  -  - 
กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 8,850  8,850  -  - 
        

                     รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 11,475  12,965  2,625  2,625 
        

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินกูย้ืมระยะสั้นจำก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 2.63 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน
อำย ุ3 เดือน นบัจำกวนัท่ีในตัว๋สญัญำใชเ้งิน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 5.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ตำมงบกำรเงินรวม เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงจ ำนวน 1.49 ลำ้นบำท เป็นเงินกูย้ืมจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศโดยไม่มีหลกัประกนัใน
รูปสัญญำเงินกูถึ้งก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกนั ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรส่งผลเงินกูย้ืมดงักล่ำวส้ินสุดลง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ตำมงบกำรเงินรวม บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึงจ ำนวน 8.85 ลำ้นบำทในรูปของสัญญำกูย้ืมโดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.76 ต่อปี เท่ำกนัทั้ งสองปี 
วตัถุประสงคเ์พ่ือใชห้มุนเวียนในกิจกำร 

 

6.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั  
  

    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2560  2559  2560  2559 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร         

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  1,662  2,237 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  793  - 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  1,277  - 
                 รวม  -  -  3,732  2,237 
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    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
รำยไดค่้ำเช่ำ         

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  2,270  1,813 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  150  205 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  264  256 

รวม  -  -  2,684  2,274 
         

รำยไดอ่ื้น         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  4  33 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  6  120 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  -  1,048 

รวม  -  -  10  1,201 
         

ดอกเบ้ียรับ         
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั อตัรำร้อยละ 8.00 ต่อปี -  -  1,280  1,284 
         

ตน้ทุนบริกำร         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  356  490 
         

ดอกเบ้ียจ่ำย         
คุณจินตนำ กำววีงศ์ อตัรำร้อยละ 5.00 ต่อปี 131  131  131  131 
Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd อตัรำร้อยละ 1.50–5.00 ของเงินตน้ 350  -  -  - 

รวม  481  131  131  131 
         

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,364  17,597  9,427  9,007 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 2,514  2,588  575  555 

รวม 20,878  20,185  10,002  9,562 
        

 

6.3 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ช่ือบุคคลหรือกิจกำร ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง 
Pacific Resources International Limited (BVI) บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง 
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง 
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ช่ือบุคคลหรือกิจกำร ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ำกดั บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง 
บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ำกดั (มหำชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
Federal Capital PTE Ltd. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของ บจ. พีเออี เฟดเดอรัล 

อินเตอร์เนชัน่เนล (ร้อยละ 45.00) 
Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัในเครือเดียวกนักบั Federal 

Capital PTE Ltd. 
คุณจินตนำ กำววีงศ ์ บุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
คุณอุไรรัตน์ บุญอำกำศ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั อดีตกรรมกำรของบริษทั 

 

7. ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

   ( หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 162,702  187,909  113,147  136,791 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (90,220)  (93,053)  (71,052)  (69,420) 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 72,482  94,856  42,095  67,371 
        

ลกูหน้ีอ่ืน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  14,232  13,934 
กิจกำรไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,789  2,390  2,721  2,293 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,889  1,609 
กิจกำรไม่เก่ียวขอ้งกนั 72  116  64  116 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 13,951  13,294  13,056  11,989 
เงินทดรองจ่ำย 5,666  5,589  5,479  5,410 
เงินมดัจ ำ 18,035  18,190  17,885  18,039 

รวม 40,513  39,579  56,326  53,390 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (35,043)  (34,140)  (49,250)  (46,797) 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 5,470  5,439  7,076  6,593 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 77,952  100,295  49,171  73,964 
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   ( หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลกูหน้ีกำรคำ้        
     อยูใ่นก ำหนดช ำระ 52,012  43,826  30,668  26,735 
คำ้งช ำระ        

      -  ไม่เกิน 3 เดือน 8,036  35,082  1,766  22,917 
      -  3 เดือน-6 เดือน 2,561  1,455  -  212 
      -  6 เดือน-12 เดือน 282  680  -  7 
      -  มำกกวำ่ 12 เดือน 99,811  106,866  80,713  86,920 

รวม 162,702  187,909  113,147  136,791 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ              (90,220)  (93,053)  (71,052)  (69,420) 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 72,482  94,856  42,095  67,371 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้
และลกูหน้ีอ่ืน มีดงัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 127,193  111,130  116,217  101,709 
บวก  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 9,339  23,317  10,889  15,605 
หกั  โอนกลบัระหวำ่งปี (10,152)  (1,116)  (5,687)  (1,042) 
       รับช ำระระหวำ่งปี (1,117)  (6,138)  (1,117)  (55) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม    125,263  127,193  120,302  116,217 
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8. รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 
 

ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

รำยไดค้ำ้งรับตำมสญัญำใหบ้ริกำร 296,786  285,862  275,471  267,728 

มูลค่ำงำนเสร็จรอเรียกเก็บ 5,169  18,150  5,169  15,843 

รวม 301,955  304,012  280,640  283,571 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (236,022)  (235,321)    (235,321)  (235,321) 

สุทธิ 65,933  68,691  45,319  48,250 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มลูค่ำงำนเสร็จรอเรียกเกบ็ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

มูลค่ำงำนตำมสญัญำ 55,247  109,081  55,247  104,226 

รำยไดท่ี้รับรู้ตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 55,100  68,396  55,100  64,133 

หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บแลว้ (เงินงวด) (49,931)  (50,246)  (49,931)  (48,290) 

มูลค่ำงำนเสร็จรอเรียกเก็บ (สินทรัพย)์ 5,169  18,150  5,169  15,843 
        

 
ขอ้มลูเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนสะสมและ 

ก ำไรท่ีรับรู้ (หกัขำดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั 
 

55,100 
 

 
68,396 

 
 

55,100 
 

 
64,133 

หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเกบ็แลว้ (เงินงวด) (49,931)  (50,246)  (49,931)  (48,290) 
จ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจำกลูกคำ้ 5,169  18,150  5,169  15,843 

        
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 146 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของรำยไดท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้รียกช ำระ มีดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  235,321  235,321    235,321  235,321 
บวก  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี       701  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   236,022  235,321    235,321  235,321 

 
9. ลกูหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ  

 

 ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ส่วนท่ีอยูใ่นระยะเวลำตำมสญัญำ 851  3,792  464  3,573 
ส่วนของท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนด        
ระยะเวลำกำรช ำระหน้ีมำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 53,513  60,732  53,099  60,418 
รวม 54,364  64,524  53,563  63,991 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (53,099)  (56,130)  (53,099)  (56,130) 
สุทธิ 1,265  8,394  464  7,861 

        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินประกนั
ผลงำนตำมสัญญำ มีดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 56,130  952  56,130  952 
บวก  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  56,915  -  56,915 
หกั   โอนกลบัระหวำ่งปี (3,031)  (1,737)  (3,031)  (1,737) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  53,099  56,130  53,099  56,130 
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ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
ก. โครงกำร The Capital Condominium  3,045 3,045 
ข. โครงกำร Element Srinakarin 10,876 10,876 
ค. โครงกำร Grace Land Khaolak Pang-Nga 26,403 26,403 
ง. โครงกำร Ramada Plaza Hotel Sukumvit Soi 15 7,062 7,062 
จ. โครงกำร Modus Beach front Condominuuim &AI 4,505 4,505 
ฉ. โครงกำร Niche Cars - 2,930 
ช. โครงกำรอ่ืน 1,208 1,309 

รวม 53,099 56,130 
 

10. เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน  
 

ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 55,571  55,571  55,571  55,571 
ลกูหน้ีอ่ืน 18,574  18,574  18,574  18,574 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 16,666  16,666  16,666  16,666 

รวม  90,811  90,811  90,811  90,811 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (90,811)  (90,811)  (90,811)  (90,811) 

สุทธิ -  -  -  - 
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ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2560 และ 2559 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน มีดงัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 90,811  90,811  90,811  90,811 
บวก  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  90,811  90,811  90,811  90,811 

 
11. สินคำ้คงเหลือ 

  

 ประกอบดว้ย 
 

                 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

สินคำ้คงเหลือ 11,901  16,362  9,423  14,020 
หกั ค่ำเผื่อมลูค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (2,086)  (5,744)  (1,895)  (5,471) 

สุทธิ 9,815  10,618  7,528  8,549 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทมีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลือลดลง (ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพและเคล่ือนไหวชำ้) ดงัน้ี 

                 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 5,744  4,450  5,471  4,309 
บวก  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 85  1,295  -  1,162 
หกั โอนกลบัระหวำ่งปี (3,743)  (1)  (3,576)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2,086  5,744  1,895  5,471 
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12. เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั 
 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำร
ประเภทประจ ำ ท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.75%-1.50% ต่อปี และร้อยละ 0.90%-1.50% ต่อปี 
ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : 1.30% ต่อปี และ 1.05%-1.50% ต่อปี ตำมล ำดบั) ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ ำ
ประกนัของธนำคำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.1 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถเบิกถอนดอกเบ้ียได ้

 
13. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือกิจกำร 
ทุนท่ีช ำระแลว้ สัดส่วนกำรลงทุน รำคำทุน  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม  รำคำตำมบญัชี 

 
(หน่วย : ลำ้นบำท) (หน่วย : ร้อยละ) (หน่วย : พนับำท)  (หน่วย : พนับำท)  (หน่วย : พนับำท) 

 
2560 2559 2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ  ำกดั 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 ำกดั (มหำชน) 110.00 110.00 
72.12 72.12 79,329  79,329  -  -  79,329  79,329 

บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 1.00 1.00 54.94 54.94 549  549  (549)  (549)  -  - 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั 150.00 150.00 67.77 67.77 82,137  82,137  (82,137)  (82,137)  -  - 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เเนล จ ำกดั - 4.00 - 55.00 -  2,200  -  (2,200)  -  - 

     รวม 
    253,695  255,895  (174,366)  (176,566)  79,329  79,329 

 
               

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  บริษทัยอ่ยทั้งหมดไม่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 
เน่ืองจำกมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน  

 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี  5/2560 ลงวนัท่ี 18 กันยำยน 2560  มีมติให้บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล 
อินเตอร์เนชัน่เเนล จ ำกดั (บริษทัย่อย) เลิกกิจกำรและช ำระบญัชี เน่ืองจำกบริษทัดงักล่ำวใหผ้ลตอบแทนในอตัรำท่ีต ่ำ
แต่มีควำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกิจสูง และมีผลประกอบกำรขำดทุนมำโดยตลอด ปัจจุบนับริษทัย่อยอยู่ระหว่ำง
กำรช ำระบญัชี 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัมีรำยกำรเคล่ือนไหวของผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำสะสมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 176,566  124,283 
บวก ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี -  52,283 
หกั โอนกลบัในระหวำ่งปี (2,200)    - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  174,366  176,566 
    

14. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรำยของบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญัก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย:พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 บริษทั พีพีเอส 

เอนเนอย ีแอนด ์
มำรีน จ ำกดั 

 บริษทั พี เอ อี 
เทคนิคอล เซอร์วิส 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัยอ่ย
อ่ืน ๆ 

รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 32.23  27.88   
สินทรัพยห์มุนเวียน 5,459  78,510   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 112,197  68,225   
หน้ีสินหมุนเวียน (107,884)  (16,363)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (34,689)  (9,951)   
สินทรัพยสุ์ทธิ (24,917)  120,421   
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (11,149)  33,578 (10,406) 12,023 
      

รำยได ้ 7,240  153,029   
      

ขำดทุนส ำหรับปี (36,628)  (15,101)   
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  496   
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (36,628)  (14,605)   
      

ขำดทุนส ำหรับปีท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
อ ำนำจควบคุม (11,805)  (4,211) (723) (16,739) 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีท่ีแบ่งใหก้บั      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -  138 - 138 
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   (หน่วย:พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 บริษทั พีพีเอส 

เอนเนอย ีแอนด ์
มำรีน จ ำกดั 

 

บริษทั พี เอ อี 
เทคนิคอล เซอร์วิส 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัยอ่ย
อ่ืน ๆ 

รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 32.23 
 

27.88   
สินทรัพยห์มุนเวียน 5,018 

 

82,755   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 138,722 

 

80,586   
หน้ีสินหมุนเวียน (105,894) 

 

(18,416)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (26,134) 

 

(9,899)   
สินทรัพยสุ์ทธิ 11,712 

 

135,026   
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 656 

 

37,650 (11,554) 26,752 
      

รำยได ้ 15,052 
 

178,647   
      

ขำดทุนส ำหรับปี (39,764)  (15,475)   
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  (719)   
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (39,764)  (16,194)   
      

ขำดทุนส ำหรับปีท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ี      
ไม่มีอ  ำนำจควบคุม (12,816)  (4,314) (1,268) (18,398) 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีท่ีแบ่งใหก้บั      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -   (200) - (200) 

 

สรุปรำยกำรเคล่ือนไหวส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
และ 2559 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2560 2559 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 26,752 45,350 
บวก  ส่วนแบ่งขำดทุนส ำหรับปี (16,739) (18,398) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 138 (200) 
หกั ช ำระบญัชีของบริษทัยอ่ย 1,872 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 12,023 26,752 
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15. อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อำคำร รวม 
ราคาทุน :    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 38,587 13,474 52,061 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 38,587 13,474 52,061 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 38,587 13,474 52,061 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - (13,474) (13,474) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - (13,474) (13,474) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - (13,474) (13,474) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 38,587 - 38,587 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 38,587 - 38,587 

    
 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 ท่ีดิน 

ราคาทุน :  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 35,563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 35,563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 35,563 

  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 35,563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 35,563 
  

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำตำมบญัชี
จ ำนวน 38.13 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี (เฉพำะบริษทั : 35.11 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี) ไปจดจ ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ตำมหมำยเหตุ 21 และ 37.1 
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ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำร
ลงทุนเป็นท่ีดินและอำคำรมีไวเ้พ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำและเป็นท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุ
วตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำน 

 
ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนระดบัท่ี 2 

มูลค่ำ 75.07 ลำ้นบำท และ 65.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ค ำนวณดว้ยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)  
โดยกำรหำทรัพยสิ์นเทียบเคียงท่ีใกลเ้คียงกนัและมีกำรซ้ือขำยมำพิจำรณำว่ำมีลกัษณะคลำ้ยหรือแตกต่ำงจำก
ทรัพยสิ์นท่ีประเมินอย่ำงไรบำ้งโดยตอ้งมีจ ำนวนท่ีเพียงพอ กำรวิเครำะห์ตอ้งพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อ
มลูค่ำในกำรเปรียบเทียบของทั้งทรัพยสิ์นท่ีประเมินกบัขอ้มลูตลำดท่ีจะเปรียบเทียบ เช่น ท ำเลท่ีตั้ง ผงัเมือง ขนำด
แปลงท่ีดิน ขนำดเน้ือท่ีใชส้อยอำคำร คุณภำพอำคำร เป็นตน้ แลว้จึงวิเครำะห์มูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีจะประเมินโดยใช้
เทคนิคต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม เช่น Sale Adjustment – Grid Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็นตน้ ทั้งน้ี ไม่มี
กำรเปล่ียนแปลงส ำหรับวิธีกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมระหวำ่งปี 
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16. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ทีด่ินและส่วน
ปรับปรุง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ 

 
ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 274,510 271,029 216,937 35,167 56,628 11,731 866,002 
ซ้ือเพิม่ - 339 8,291 62 3,183 3,533 15,408 
โอนเขำ้/โอนออก - 2,286 9,696 - 367 (12,349) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (502) (10,095) (5,572) (72) (2,616) (18,857) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 274,510 273,152 224,829 29,657 60,106 299 862,553 
ซ้ือเพิม่ 76 500 10,639 - 2,942 311 14,468 
โอนเขำ้/โอนออก - 311 - - - (311) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (39,091) (3,135) (9,417) - (51,643) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 274,586 273,963 196,377 26,522 53,631 299 825,378 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 (36,753) (114,100) (119,070) (20,374) (41,282) - (331,579) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (27) (18,285) (22,783) (5,213) (6,008) - (52,316) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 382 4,363 59 - 4,804 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (36,780) (132,385) (141,471) (21,224) (47,231) - (379,091) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (28) (9,835) (22,112) (3,810) (5,229) - (41,014) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 30,685 3,135 9,343 - 43,163 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (36,808) (142,220) (132,898) (21,899) (43,117) - (376,942) 
        

ค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 (58,832) (13,589) (2,403) - (35) - (74,859) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (10,124) (33,911) - - - - (44,035) 
จดัประเภทรำยกำร 18,612 - - - - - 18,612 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (50,344) (47,500) (2,403) - (35) - (100,282) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (535) (6,555)     (7,090) 
โอนกลบัรำยกำร 76 - - - - - 76 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (50,803) (54,055) (2,403) - (35) - (107,296) 
        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 187,386 93,267 80,955 8,433 12,840 299 383,180 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 186,975 77,688 61,076 4,623 10,479 299 341,140 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559       52,316 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560       41,014 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่ินและส่วน
ปรับปรุง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ 

ยานพาหนะ เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 208,220 218,727 78,162 10,413 48,995 822 565,339 
ซ้ือเพิม่ - - 930 - 2,517 - 3,447 
โอนเขำ้/โอนออก - 822 - - - (822) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (26) - (26) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 208,220 219,549 79,092 10,413 51,486 - 568,760 
ซ้ือเพิม่ - - 9,497 650 2,592 - 12,739 
โอนเขำ้/โอนออก - - - - - - - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (6,149) - (9,236) - (15,835) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 208,220 219,549 82,440 11,063 44,842 - 566,114 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม:        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 (36,669) (103,139) (48,169) (8,397) (37,497) - (233,871) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (16,438) (6,201) (527) (4,788) - (27,954) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - 13 - 13 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (36,669) (119,577) (54,370) (8,924) (42,272) - (261,812) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (7,973) (6,446) (498) (4,059) - (18,976) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 6,149 - 9,186 - 15,335 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (36,669) (127,550) (54,667) (9,422) (37,145) - (265,453) 
        

ค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 (54,730) - - - - - (54,730) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (10,124) (33,911) - - - - (44,035) 
จดัประเภทรำยกำร 18,612 - - - - - 18,612 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (46,242) (33,911) - - - - (80,153) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - - - - - - 
โอนกลบัรำยกำร 76 - - - - - 76 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (46,166) (33,911) - - - - (80,077) 
        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 125,309 66,061 24,722 1,489 9,214 - 226,795 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 125,385 58,088 27,773 1,641 7,697 - 220,584 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559       27,954 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560       18,976 
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ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ำประปำท่ี
ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 7.09 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีจ ำนวน 25.42 ลำ้นบำท )  มูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยค์  ำนวณจำกมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินท่ี
ค ำนวณข้ึนตำมวิธีเปรียบเทียบตลำด (Market-Comparison Approach)  และมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรและเคร่ืองจักรผลิตน ้ ำประปำ ท่ี
ค  ำนวณข้ึนตำมวธีิตน้ทุนทดแทน (Replacement-Cost Approach)  จดัท ำข้ึนโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระภำยนอก 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 
233.42 ลำ้นบำท และจ ำนวน 252.62 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีจ ำนวน 143.06 ลำ้น
บำท และจ ำนวน 149.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ไปจดจ ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินตำม
หมำยเหตุขอ้ท่ี 21 และ 37.1 และเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืนตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 24 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์ำงส่วนเป็นสินทรัพยท่ี์ไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
กำรเงิน โดยมีมูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวน 8.91 ลำ้นบำท และจ ำนวน 26.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 และ 2559 มีจ ำนวน 1.07 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงั
ใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำทุน จ ำนวน 204.05 ล้ำนบำท และจ ำนวน 160.94 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะบริษัท :  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีจ ำนวน 169.20 ลำ้นบำท และจ ำนวน 136.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและ
เคร่ืองจกัรส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 113.86 ลำ้นบำท และจ ำนวน 131.28 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีจ ำนวน 35.84 ลำ้นบำท และจ ำนวน  37.30  ลำ้นบำท  
ตำมล ำดบั) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและเคร่ืองจกัรผลิตน ้ำประปำ
ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธิของบุคคลอ่ืน มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 6.15 ลำ้นบำท และจ ำนวน 21.24 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (รำคำทุนปี 2560 : จ ำนวน 48.97 ลำ้นบำท และ ปี 2559 : จ ำนวน 86.26 ลำ้นบำท) 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ทั้งจ ำนวนเป็นโปรแกรมส ำเร็จรูป  โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 18,466  16,108 
ซ้ือเพ่ิม 1,136  760 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 19,602  16,868 
ซ้ือเพ่ิม 144  - 
โอนออกเป็นค่ำใชจ่้ำย (520)  (520) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 19,226  16,348 

    

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 (11,320)  (10,663) 
ตดัจ ำหน่ำย (2,104)  (1,841) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (13,424)  (12,504) 
ตดัจ ำหน่ำย (2,005)  (1,723) 
โอนออกเป็นค่ำใชจ่้ำย 430  430 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (14,999)  (13,797) 
    

ค่าเผือ่การด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 -  - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -  - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (130)  (130) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (130)  (130) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 6,178  4,364 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 4,097  2,421 
    

ค่าตดัจ าหน่ายทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 2,104  1,841 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 2,005  1,723 
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18. ค่ำควำมนิยม 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559 
ค่ำควำมนิยม 34,804  34,804 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (34,804)  (34,804) 
สุทธิ  -  - 
    

  
ค่ำควำมนิยมทั้งจ ำนวน เกิดจำกรำคำท่ีจ่ำยซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด์ มำรีน จ ำกัด  

(บริษทัย่อย) มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัซ้ือ  และภำยหลงักำรซ้ือธุรกิจ 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัพบว่ำบริษทัย่อยดงักล่ำวมีผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดว้ำงไวเ้น่ืองจำก
ผลกระทบจำกกำรไม่สำมำรถเพ่ิมทุนไดใ้นปี 2558  ฝ่ำยบริหำรจึงทดสอบมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของบริษทัย่อย (สินทรัพยท่ี์ใช้ในกำรผลิตน ้ ำประปำ) และสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร 
(สินทรัพยท่ี์ไม่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน)  ทั้งน้ีภำยหลงักำรทดสอบฝ่ำยบริหำรของบริษทัพบวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนมีมลูค่ำต ่ำกวำ่รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมทั้งจ ำนวน  
 

19. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 11,107  12,695 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (7,852)  (7,847) 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2560 
บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
ลกูหน้ีกำรคำ้ 1,182 (893) - 289 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 10,052 (978) - 9,074 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,461 407 (124) 1,744 

รวม 12,695 (1,464) (124) 11,107 
     

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สิทธิกำรใชน้ ้ ำ (845) 13 - (832) 
ลกูหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน (6,720) 182 - (6,538) 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1,377) 430 - (947) 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน 1,095 (630) - 465 
รวม (7,847) (5) - (7,852) 

สุทธิ     4,848 (1,469) (124) 3,255 
 
 
 
 
 

       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2559 
ขำดทุน 
จำก 

กำรดอ้ยค่ำ 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี      
ลกูหน้ีกำรคำ้    515 - 667 - 1,182 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์       14,389 (6,196) 1,859 - 10,052 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,096 - 186 179 1,461 
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 135 - (135) - - 

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

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี      
สิทธิกำรใชน้ ้ ำ (1,465) - 620 - (845) 
ลกูหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน (6,877) - 157 - (6,720) 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - - (1,377) - (1,377) 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน - - 1,095 - 1,095 
รวม (8,342) - 495 - (7,847) 

สุทธิ 7,793 (6,196) 3,072 179     4,848 
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20. ลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559 
ลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน    

- ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 3,085  3,023 
- เกินก ำหนด 1 ปี ข้ึนไป 48,233  51,319 
รวมลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 51,318  54,342 
หกั  ดอกเบ้ียรับในอนำคต (18,625)  (20,744) 
มลูค่ำปัจจุบนัของลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 32,693  33,598 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระในหน่ึงปี (1,028)  (905) 
สุทธิ 31,665  32,693 

    
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจำก “สัญญำ
ออกแบบก่อสร้ำง และเดินระบบผลิตน ้ำประปำ” ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2555 กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
(ผูว้่ำจำ้ง) ซ่ึงตำมเง่ือนไขของสัญญำระบุใหบ้ริษทัตอ้งเป็นผูล้งทุนในอำคำรและเคร่ืองจกัรผลิตน ้ำประปำรวมทั้ง
ด ำเนินกำรเพ่ือให้เคร่ืองจกัรอยู่ในสภำพพร้อมใชง้ำนภำยใตค้วำมตอ้งกำรของผูว้่ำจำ้ง และภำยหลงัจำกท่ีบริษทั
ยอ่ยส่งมอบสินทรัพยด์งักล่ำวใหแ้ก่ผูว้ำ่จำ้งภำยใน 180 วนันบัจำกวนัท่ีในสญัญำแลว้บริษทัย่อยจะไดรั้บสมัปทำน
กำรผลิตน ้ำประปำใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งเป็นระยะเวลำ 20 ปี นบัจำกวนัท่ีในสัญญำ  และเม่ือส้ินสุดสัญญำกรรมสิทธ์ิของ
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำฉบบัน้ีจะตกเป็นของผูว้ำ่จำ้งทนัที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 161 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

21. หน้ีสินผิดนดัช ำระ 
 

ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน 16,808  17,507  -  - 
หกั ภำษีซ้ือรอใบก ำกบั (906)  (906)  -  - 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 15,902  16,601  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชี 30,000  30,000  30,000  30,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้น (ตัว๋สญัญำใชเ้งิน) 20,141  24,141  20,141  24,141 
เงินกูย้ืมระยะยำว 343,886  350,201  333,207  333,207 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 81,067  51,484  68,088  42,063 

รวม 490,996  472,427  451,436  429,411 
 

หน้ีสินผิดนดัช ำระของบริษทั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เงินกูย้มืระยะสั้น
จ ำนวน 20.14 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี และเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 333.21 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งจ ำนวนเป็นเงินกูย้มืจำก
สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 

 

เงินกูย้มืระยะยำวทั้งจ ำนวนกูเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรก่อสร้ำงและกำรซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับโรงงำน Fabrication Shop ท่ี
จงัหวดัสงขลำ เงินกูย้ืมดงักล่ำวมีก ำหนดกำรช ำระคืนเป็นงวดเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2551 ถึงวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2566 
(รวม 120 งวด) โดยมีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงเท่ำกบัอตัรำก ำไรและส่วนลดส ำหรับลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทสินเช่ือแบบมีก ำหนด
ระยะเวลำ (SPRL) บวกร้อยละ 0 - 0.05 ต่อปี 

 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยส่วนหน่ึงค ำนวณในอตัรำดอกเบ้ียสูงสุดในกรณีผิดนดัช ำระหน้ีของธนำคำรผูใ้หกู้ ้(อตัรำร้อยละ 18 ต่อปี) 

 

ปัจจุบนับริษทัหยดุจ่ำยเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยใหแ้ก่เจำ้หน้ีดงักล่ำวตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 เน่ืองจำกอยู่
ระหวำ่งรอค ำสัง่ใหบ้ริษทัเขำ้สู่แผนฟ้ืนฟกิูจกำรจำกศำลลม้ละลำยกลำง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตขุอ้ท่ี 2 

 

 

 

 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 162 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

หน้ีสินผดินดัช ำระของบริษทัยอ่ย 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2560 และ 2559  ยอดคงเหลือจ ำนวน 26.59 ล้ำนบำท และจ ำนวน 26.10 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยเงินตน้ 15.90 ลำ้นบำท และจ ำนวน 16.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพ่ิม 0.91 
ลำ้นบำท) และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 10.69 ลำ้นบำท และจ ำนวน 9.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระค่ำ
งวดตำมสัญญำขำยและเช่ำกลบัเคร่ืองผลิตน ้ ำประปำ จ ำนวน 2 สัญญำ กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงถูกบอกเลิก
สัญญำและเรียกให้ส่งมอบสินทรัพยคื์นพร้อมช ำระค่ำขำดประโยชน์เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2556 บริษทัย่อยจึงจดั
ประเภทหน้ีสินคงคำ้งทั้งจ ำนวนเป็นหน้ีสินผิดนดัช ำระและรับรู้ดอกเบ้ียผิดนดัช ำระในอตัรำร้อยละ 15.00 ต่อปี 

 

ต่อมำวนัท่ี 14 กรกฏำคม 2560  บริษทัย่อย อดีตกรรมกำรท่ำนหน่ึง และบริษทัแห่งหน่ึง (คู่สัญญำกบับริษทั
ย่อย)  ถูกเจำ้หน้ีสถำบันกำรเงินฟ้องต่อศำลแพ่งตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ. 4709/2560 ในคดีผิดสัญญำเช่ำซ้ือ ค ้ ำ
ประกนั เรียกทรัพยสิ์นคืน โดยเรียกร้องใหบ้ริษทัย่อยส่งมอบเคร่ืองจกัรจ ำนวน 2 เคร่ืองในสภำพท่ียงัสำมำรถใชง้ำน
ไดใ้หแ้ก่เจำ้หน้ี หำกไม่สำมำรถส่งมอบไดใ้ห้บริษทัย่อยและจ ำเลยทั้งหมดตอ้งร่วมกนัชดใชค่้ำเสียหำยจ ำนวน 51.77 
ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินตน้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมจ ำนวน 16.81 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 0.70 ลำ้นบำท 
(ค ำนวนถึงวนัฟ้อง)  เบ้ียปรับล่ำชำ้จ ำนวน 9.99 ลำ้นบำท และค่ำขำดประโยชนจ์ ำนวน 24.27 ลำ้นบำท โดยอยู่ระหวำ่ง
ยื่นค ำแถลงกำรณ์ปิดคดีภำยในวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินผิดนดัช ำระ มีดงัน้ี 
 

วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559  
4.00 4.00 3.50 3.50 1.31 0.13 - จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-9 จ่ำยช ำระเฉพำะ

ดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน งวดท่ี 10-45 จ่ำยช ำระงวดละไม่น้อย
กว่ำ 20,000.00 บำท งวดท่ี 46-81 จ่ำยช ำระงวดละไม่น้อยกว่ำ 
34,400.00 บ ำทและงวด ท่ี  82 เป็ น ต้น ไป  จ่ ำยช ำระงวดละ 
43,000.00 บำท ให้เสร็จส้ินภำยใน 130 เดือนนับจำกวนัท ำสัญญำ 
(ภำยในปี 2566) 

- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นรำยเดือนนบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
- อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ทั้ งน้ีเจ้ำหน้ีเร่ิมค ำนวนอัตรำ
ดอกเบ้ียผิดนัดช ำระตั้งแต่วนัท่ี 30 ส.ค. 59  (อตัรำดอกเบ้ียผิดนัด
ร้อยละ 18 ต่อปี) 

       

10.00 10.00 2.44 8.75 0.01 0.32 - จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-9 จ่ำยช ำระเฉพำะ
ดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน งวดท่ี 10-45 จ่ำยช ำระงวดละไม่น้อย
กว่ำ 50,000.00 บำท งวดท่ี 46-81 จ่ำยช ำระงวดละไม่น้อยกว่ำ 
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วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559  
85,700.00 บ ำทและงวด ท่ี  82 เป็ น ต้น ไป  จ่ ำยช ำระงวดละ 
107,000.00 บำท ใหเ้สร็จส้ินภำยใน 130 เดือนนบัจำกวนัท ำสัญญำ 
(ภำยในปี 2566) 

- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นรำยเดือนนบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
- อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ทั้ งน้ีเจ้ำหน้ีเร่ิมค ำนวนอัตรำ
ดอกเบ้ียผิดนัดช ำระตั้งแต่วนัท่ี 30 ก.ย. 59  (อตัรำดอกเบ้ียผิดนัด
ร้อยละ 18 ต่อปี) 

6.00 6.00 4.74 4.74 0.96 0.18 - จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-12 จ่ำยช ำระเฉพำะ
ดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน และงวดท่ี 13 เป็นตน้ไป จ่ำยช ำระ
งวดละ 50,000.00 บำท ให้เสร็จส้ินภำยใน 132 เดือนนับจำกวนัท่ี
เบิกเงินกูค้ร้ังแรก (ภำยในปี 2566)  

- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นรำยเดือนนบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
- อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ทั้ งน้ีเจ้ำหน้ีเร่ิมค ำนวนอัตรำ
ดอกเบ้ียผิดนัดช ำระตั้งแต่วนัท่ี 30 ก.ย. 59  (อตัรำดอกเบ้ียผิดนัด
ร้อยละ 18 ต่อปี) 

20.00 20.00 10.68 16.99 2.28 0.63  
       

 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2560 บริษทัย่อยและอดีตกรรมกำรหน่ึงท่ำนถูกเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงฟ้องร้อง
ต่อศำลแพ่งในดคีหมำยเลขด ำท่ี ผบ. 2848/2560 ในควำมผิดเก่ียวกบักำรผิดสัญญำเงินกูย้ืม กำรค ้ำประกนั และบงัคบั
จ ำนอง โดยเรียกร้องให้บริษทัย่อยและอดีตกรรมกำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 12.97 ลำ้นบำท  
(ภำระหน้ี ณ วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2560) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินตน้จ ำนวน 10.68 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 2.29 
ลำ้นบำท ต่อมำในวนัท่ี 7 ธันวำคม 2560 เจำ้หน้ีไดย้ื่นขอรับเงินค่ำเคลมตำมสัญญำค ้ ำประกนักบับรรษทัประกัน
สินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)  เป็นเงิน 8.75 ลำ้นบำท ศำลจึงเห็นว่ำบริษทัยอ่ยมีเจตนำท่ีจะช ำระหน้ีและ
คู่สัญญำไดด้ ำเนินกำรตำมสัญญำยินยอมแลว้ แต่เน่ืองจำกเจำ้หน้ียงัไม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัภำระหน้ีท่ีคงคำ้ง ณ 
ปัจจุบนั ศำลจึงอนุญำตใหเ้ล่ือนกำรท ำนดัยอมควำมหรือสืบพยำนออกไปเป็นวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2561  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัย่อยจึงโอนจดัประเภทหน้ีสินผิดนดัช ำระซ่ึงประกอบดว้ย 
เงินตน้จ ำนวน 6.31 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 2.44 ลำ้นบำท รวมเป็นเงิน 8.75 ลำ้นบำท (วงเงิน 10.00 
ลำ้นบำท) ไปเป็นเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  

 

หน้ีสินผิดนัดช ำระทั้งจ ำนวนค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัย่อยและ
เคร่ืองจกัรผลิตน ้ำประปำกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 15 และ 16 
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22. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

เจำ้หน้ีกำรคำ้        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  515  683 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 193,796  226,767  186,845  219,077 

เช็คจ่ำยล่วงหนำ้   862  718  862  - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 194,658  227,485  188,222  219,760 

        

เจำ้หน้ีอ่ืน        
เจำ้หน้ีอ่ืน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 941  848  -  - 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,314  45,435  35,819  35,315 

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 3,760  10,012  -  - 
    ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย        

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  17  49 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,175  14,807  5,360  6,647 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 770  639  770  639 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,284  14,971  9,705  13,622 

เงินทดรองรับ        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 720  -  -  - 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 507  715  -  - 

เงินประกนักำรเขำ้ท ำสญัญำร่วมทุน 10,000  -  -  - 
รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 87,471  87,427  51,671  56,272 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 282,129  314,912  239,893  276,032 
        

 

กลุ่มบริษัทมีเจ้ำหน้ีกำรค้ำ เจ้ำหน้ีอ่ืนและดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยจ ำนวน 29.60 ล้ำนบำท และจ ำนวน 65.55 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัจ ำนวน : 28.61 ลำ้นบำท และจ ำนวน 54.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) เป็นหน้ีสินท่ีถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้อง
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 38 

 

เงินประกนักำรเขำ้ท ำสญัญำร่วมทุนจ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท เป็นเงินประกนักำรเขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนระหวำ่ง
บริษทั พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด ์มำรีน จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) กบัคู่สญัญำตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.5 
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23. เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัมีเจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำนจ ำนวน 1.68 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เป็น
หน้ีสินท่ีถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 38 

 
24. เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

             (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงินกูย้ืมระยะสั้นกิจกำรอ่ืน 62,994  62,994  27,589  27,589 
เงินกูย้ืมระยะสั้นบุคคลอ่ืน 6,440  4,940  -  - 

รวม 69,434  67,934  27,589  27,589 
        
ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 

จ ำนวนเงิน 27.59 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เป็นเงินกูย้มืเพ่ือน ำมำใชห้มุนเวยีนภำยในกิจกำร ในรูปของสญัญำกูย้มืเงิน โดย
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 9.25 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั ทั้งน้ีเงินกูด้งักล่ำวเป็นเงินกูท่ี้ถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 38 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 35.40 ลำ้น
บำทเท่ำกนัทั้ งสองปี เป็นภำระหน้ีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีต่อบริษทั ดบับลิวเอ็นเอสอำร์ แปซิฟิค จ ำกดั ซ่ึงไม่มีกำร
ท ำสัญญำและไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกนั  

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนทั้งจ ำนวน เป็นเงินกูย้มื
เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ีง ในรูปของสญัญำกูย้มืเงินและตัว๋สญัญำใชเ้งิน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อย
ละ 8.00-10.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี เงินกูส่้วนหน่ึงจ ำนวน 6.00 ลำ้นบำท (วงเงินตำมสญัญำ 10.00 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยท่ีดิน 
(บ่อน ้ ำ) กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี 32.54 ลำ้นบำท  
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25. เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย   
  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560  2559  2560  2559 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 22,206  26,095  
- 

 
- 

เงินกูย้มืระยะยำวจำก บสย. 8,750  -  -  - 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (2,464)  (7,583)  
- 

 
- 

สุทธิ  28,492  18,512  -  - 

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 
2559 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 26,095  385,748  -  335,452 
บวก รับโอนจำกหน้ีสินผิดนดัช ำระ 8,750  -  -  - 
หกั    จ่ำยช ำระ (3,889)  (9,452)  -  (2,245) 
รวม 30,956  376,296  -  333,207 
หกั จดัประเภทเป็นหน้ีสินผิดนดัช ำระ -  (350,201)  -  (333,207) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 30,956  26,095  -  - 

 

 

บริษทั 

บริษทัหยดุจ่ำยเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยใหแ้ก่เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 เน่ืองจำก
อยูร่ะหวำ่งรอค ำสัง่ใหบ้ริษทัเขำ้สู่แผนฟ้ืนฟกิูจกำรจำกศำลลม้ละลำยกลำง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ท่ี 2  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัจึงจดัประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยทั้งจ ำนวนไปเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีนภำยใตห้วัขอ้ "หน้ีสินผิดนดัช ำระ" (ดูหมำยเหตขุอ้ท่ี 21) 
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บริษทัยอ่ย  

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงหยดุจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยใหแ้ก่เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงตั้งแต่ปี 2558 

เน่ืองจำกถูกคู่สญัญำซ้ือขำยน ้ ำประปำยกเลิกสญัญำ จึงเป็นผลใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีปัญหำดำ้นสภำพคล่องอยำ่งรุนแรง  
ดงันั้นฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยทั้งจ ำนวนไปเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนภำยใตห้วัขอ้ 
"หน้ีสินผิดนดัช ำระ" (ดูหมำยเหตขุอ้ท่ี 21) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

อตัรำดอกเบ้ียตำม
สญัญำ 

(ร้อยละต่อปี) 

กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559  
      

5.00 5.00 - 0.20 MLR+0.50 MLR+0.50 - จ่ำยช ำระเงินตน้ทุกเดือน ๆ ละ 110,000.00 บำท ระยะเวลำ 
5 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2555 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภำคม 
2560 

- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นรำยเดือนนบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
      

40.00 40.00 22.21 25.90 MLR+0.50 MLR+0.50 - จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-6 จ่ำยช ำระ
เฉพำะดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน งวดท่ี 7-36 จ่ำยช ำระ
งวดละ 410,000.00 บำท และงวดท่ี 37 เป็นตน้ไป จ่ำยช ำระ
งวดละ 590,000.00 บำท   ระยะเวลำ 7 ปี ใหเ้สร็จส้ินภำยใน 
84 เดือน(ภำยในปี 2563) นบัวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (ปัจจุบนั
จ่ำยช ำระงวดละ 616,000.00 และอยู่ระหว่ำงกำรพกัช ำระ
เงินตน้เป็นระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกเดือนสิงหำคม 2560) 

- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นรำยเดือนนบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
 

       
10.00 -    8.75 - 7.50 - -   ช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งจ ำนวนตำมสัญญำภำยใน

วนัท่ี 7 มกรำคม 2561 ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำร
เจรจำเพ่ือขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหน้ีกบัเจำ้หน้ี 

55.00 45.00 30.96 26.10   

 
วงเงินกูย้มืระยะยำวของบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ำประปำ ตำมหมำยเหตุประกอบงบ

กำรเงินขอ้ท่ี 20 ร่วมกบักรรมกำรเดิมของบริษทัยอ่ย  
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26. หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน        
- ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 1,953  3,814  386  571 
- ครบก ำหนด 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,005  2,946  213  599 
รวมหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 2,958  6,760  599  1,170 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต (219)  (202)  (75)  (96) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 2,739  6,558  524  1,074 
หกั  หน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (1,795)  (3,681)  (333)  (510) 

สุทธิ 944  2,877  191  564 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือเพ่ือซ้ือยำนพำหนะรวม 13 
ฉบับ และ 27 ฉบับ ตำมล ำดับ (เฉพำะบริษทั จ ำนวน 2 ฉบับ เท่ำกนัทั้ งสองปี) กบัสถำบันกำรเงิน 3 แห่ง (เฉพำะบริษทั : 
จ ำนวน 1 แห่ง เท่ำกนัทั้งสองปี) ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือน ๆ ละ 0.18 ลำ้นบำท และ 0.38 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : 
เดือนละ 0.05 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี) อำยสุัญญำ 3-5 ปี เท่ำกนัทั้งสองปี (เฉพำะบริษทั : 3-4 ปี เท่ำกนัทั้งสองปี) ค  ้ำประกนั
โดยกรรมกำรของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเม่ือช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือครบถว้นแลว้ กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะดงักล่ำวจะตก
เป็นของกลุ่มบริษทัทนัที ส่วนสัญญำเช่ำกำรเงิน กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะจะยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจนกวำ่กลุ่มบริษทัจะใช้
สิทธิเลือกซ้ือ 

 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี:  

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1,953 1,005 2,958 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                           (158) (61) (219) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 

1,795 944 2,739 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 3,814 2,946 6,760 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                           (133) (69) (202) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 3,681 2,877 6,558 

    
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 386 213 599 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (53) (22) (75) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ                                                                                                                                                                                                               333 191 524 

    

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 571 599 1,170 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (61) (35) (96) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ                                                                                                                                                                                                               510 564 1,074 
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27. ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัของ
ผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  20,458  15,356  13,097  9,819 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 6,096  4,268  4,062  2,836 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำร
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
(619) 

  
1,338 

  
- 

  
442 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ่ำยผลประโยชน์จริง (279)  (504)  (279)  - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  25,656  20,458  16,880  13,097 

 

(รำยได)้ ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 5,448  3,786  3,638  2,545 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 647  482  424  291 
 ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำร
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
(619) 

  
1,338 

  
- 

  
442 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ่ำยผลประโยชน์พนกังำนจริง (279)  -  (279)  - 
รวม 5,197  5,606  3,783  3,278 

ขอ้สมมติหลกัท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
อตัรำคิดลด 2.71%-3.40% 3.40%-3.50% 3.40% 3.40% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 2.70%-10.00% 2.70%-10.00% 2.70%-10.00% 2.70%-10.00% 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 5.00%-40.00% 7.00%-40.00% 7.00%-40.00% 7.00%-40.00% 
อำยเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
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28. ทุนเรือนหุน้ 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช ำระแลว้มีรำยกำรเคล่ือนไหว 
ดงัน้ี 

 

  

รำคำพำร์ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 จ ำนวนหุน้  มูลค่ำ  จ ำนวนหุน้  มูลค่ำ 
 (บำทต่อหุน้) (พนัหุน้)  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน         
หุน้สำมญั ณ 1 มกรำคม 1.00 8,051,717  8,051,717  8,051,717  8,051,717 
หุน้สำมญั ณ 31 ธนัวำคม 1.00 8,051,717  8,051,717  8,051,717  8,051,717 
ทุนท่ีออกและช ำระแลว้         
หุน้สำมญั ณ 1 มกรำคม 1.00 2,770,890  2,770,890  2,770,741  2,770,741 
ใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธ์ิ 1.00 -  -  149  149 
หุน้สำมญั ณ 31 ธนัวำคม 1.00 2,770,890  2,770,890  2,770,890  2,770,890 

 
29. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2557 มีมติให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PAE-W1) จ ำนวน 1,364,539,174 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่ำ 
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในอตัรำส่วน 2 หุน้สำมญัต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ PAE-W1 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

ประเภทใบส ำคญั 
แสดงสิทธิ 

วนัท่ีออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รำคำใชสิ้ทธิ 
(บำทต่อหุน้) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ
(ใบส ำคญัแสดง

สิทธิต่อหุน้สำมญั) 

จ ำนวนหุน้สำมญั 
ท่ีถูกใชสิ้ทธิ 

(หุน้) 

จ ำนวนหุน้คงเหลือ 
เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิ 

(หุน้) 

วนัครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคญัแสดง

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

 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นได้มีกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2559 โดยมีจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิจ ำนวน 148,802 หน่วย บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและช ำระ
แลว้ท่ีเป็นผลจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกเดิมหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,770,740,964 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เพ่ิม
เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,770,889,766 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท ต่อกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 บริษทัไดรั้บ
ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นดงักล่ำวจ ำนวนเงิน 0.07 ลำ้นบำท ภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำว 
บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้รวมเป็นเงิน 2,770.89 ลำ้นบำท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัท่ียงัไม่มีผูม้ำใชสิ้ทธิจ ำนวน 1,363,302,372 

หน่วย หมดอำยใุนปีแลว้ทั้งจ ำนวน 
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30. ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณจำกขำดทุนส ำหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี) และจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำย
แลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งปี แสดงกำรค ำนวณ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

31. กำรบริหำรจดักำรทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทั ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่ง

ต่อเน่ืองและกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น (2.41) :1 และ (3.42) : 1 
ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น (2.07) : 1 และ (2.57) :1  ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  งบกำรเงินรวม 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2560  2559 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั (พนับำท)  (145,301)  (239,466) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งปี (พนัหุน้)  2,770,890  2,770,766 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน(บำท)  (0.052)  (0.086) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2560  2559 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั (พนับำท)  (111,916)  (240,267) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งงวด (พนัหุน้)  2,770,890  2,770,766 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน(บำท)  (0.040)  (0.087) 
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32. (ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินได ้
 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ประกอบดว้ย 

 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560  2559 
  ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร 

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
 

124 
  

(179) 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีภำระภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  เน่ืองจำกมีผลขำดทุน
ทำงภำษีในปีปัจจุบนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี และขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินเน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของกลุ่ม
บริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ยงัไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวมำใชป้ระโยชน์ ทั้ งน้ีสินทรัพย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ดงักล่ำวขำ้งตน้ ประกอบดว้ย 

 

 

 

          (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560  2559 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั    

(ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั -  - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

   (ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 19)     (1,469)  3,072 

(ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี (1,469)  3,072 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำใน     
- ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ี 8,693 9,934 8,693 9,934 
- ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำท่ีดินและอำคำร 20,379 18,748 16,015 16,031 
- ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 34,873 35,313 
- ค่ำเผื่อเงินประกนัผลงำนจำกลูกคำ้ 8,203 8,789 8,203 8,789 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 110 217 110 215 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 3,376 2,619 3,376 2,619 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำกสญัญำก่อสร้ำง 4 1,138 4 1,138 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำมฟ้องร้อง 8,202 - 8,202 - 
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,053 1,817 1,053 1,817 
รวม 50,020 43,262 80,529 75,856 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 213 303 213 298 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

ขำดทุนสะสมทำงภำษียกมำ 155,373 162,939 132,400 146,621 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับขำดทุนทำงภำษีทั้งจ ำนวน แยกตำม
ปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทำงภำษีไดด้งัน้ี 

 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
ส้ินสุดประโยชนท์ำงภำษี        
ปี 2560 -  27,378  -  27,348 

ปี 2561 47,873  47,873  41,932  41,932 

ปี 2562 53,674  53,674  48,172  48,172 

ปี 2563 34,014  34,014  29,169  29,169 

ปี 2564 19,812  -  13,127  - 

 รวม 155,373  162,939  132,400  146,621 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีไม่มีวนัส้ินสุดประโยชน์ทำงภำษี
ภำยใตก้ฎหมำยภำษีอำกรปัจจุบนั 

33. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 
     และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 
4,461 

  
(2,656) 

  
4,597 

  
39 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่ำใชจ่้ำยกำรผลิต 125,453  167,059  76,073  108,431 
ขำดทุนในมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) (3,658)  1,342  (3,576)  1,162 
ขำดทุนจำกสญัญำก่อสร้ำง 19  5,691  19  5,691 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย(์โอนกลบั) 7,014  31,619  (76)  25,423 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ 8,423  -  -  - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  52,283 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม -  13,800  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 268,668  320,125  180,463  212,019 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 18,364  27,726  9,427  15,679 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 43,019  57,517  20,699  29,795 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำม 41,101  -  41,101  - 
หน้ีสงสยัจะสูญ (814)  76,307  4,500  72,822 
ขำดทุนจำกกำรช ำระบญัชีของบริษทัยอ่ย -  -  2,366  - 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยตดัจ ำหน่ำย 4,110  2,018  -  2,018 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ 41,458  54,141  18,245  29,104 

รวม 557,618  754,689  353,838  554,466 
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34. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนธุรกิจ ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งำนก่อสร้ำง งำนใหบ้ริกำรแก่ งำนผลิต ส่วนงำนอ่ืน รวม รำยกำร รวม 
  ธุรกิจน ้ ำมนั น ้ำประปำ  ส่วนงำน ตดับญัชี  
  และก๊ำช      

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร        
บุคคลภำยนอก 82,715 321,144 9,358 6,754 419,971 - 419,971 
ระหวำ่งส่วนงำน - 2,135 3,023 3,170 8,328 (8,328) - 

รวม 82,715 323,279 12,381 9,924 428,299 (8,328) 419,971 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (88,468) (297,972) (19,559) (9,279) (415,278) 10,161 (405,117) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (5,753) 25,307 (7,178) 645 13,021 1,833 14,854 
รำยไดอ่ื้น       10,297 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย       (3,536) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (133,529) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ 

 
- 

 
76 

 
(7,090) 

 
- 

 
(7,014) 

 
- 

 
(7,014) 

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
(9,564) 

 
- 

 
(9,564) 

 
1,141 

 
(8,423) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน       (33,219) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้       (160,570) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (1,470) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม     16,739 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (145,301) 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน :       
สินทรัพยถ์ำวร 50,020 101,795 67,170 6,562 225,547 - 225,547 
ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - - 32,693 - 32,693 - 32,693 
สิทธิกำรใชน้ ้ ำ - - 4,160 - 4,160 - 4,160 
สินทรัพยส่์วนกลำง       440,742 

สินทรัพย์รวม       703,142 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเกิดจำกลูกคำ้รำยใหญ่ คิด
เป็นอตัรำร้อยละ 45.73 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม  
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 งำนก่อสร้ำง งำนใหบ้ริกำรแก่ งำนผลิต ส่วนงำนอ่ืน รวม รำยกำร รวม 
  ธุรกิจน ้ ำมนั น ้ำประปำ  ส่วนงำน ตดับญัชี  
  และก๊ำช      

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร        
บุคคลภำยนอก 134,211 382,833 12,919 503 530,466 - 530,466 
ระหวำ่งส่วนงำน - 2,204 2,961 33 5,198 (5,198) - 

รวม 134,211 385,037 15,880 536 535,664 (5,198) 530,466 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (150,838) (330,765) (22,023) (3,911) (507,537) (9,960) (517,497) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (16,627) 54,272 (6,143) (3,375) 28,127 (15,158) 12,969 
รำยไดอ่ื้น       19,978 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย       (4,005) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (207,763) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ 

 
- 

 
(25,423) 

 
- 

 
- 

 
(25,423) 

 
- 

 
(25,423) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (56,693) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้       (260,937) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้       3,072 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม     18,399 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (239,466) 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน :       
สินทรัพยถ์ำวร 27,215 151,150 90,320 8,056 276,741 - 276,741 
ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - - 33,598 - 33,598 - 33,598 
สิทธิกำรใชน้ ้ ำ - - 4,224 - 4,224 - 4,224 
สินทรัพยส่์วนกลำง        506,522 

สินทรัพย์รวม       821,085 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเกิดจำกลูกคำ้รำยใหญ่ คิด
เป็นอตัรำร้อยละ 43.60 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม  
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35. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด   
 

a. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงินสด 300  644  189  224 
เช็คในมือ 241  389  -  - 
เงินฝำกธนำคำร 47,079  38,489  27,990  11,055 

 รวม 47,620  39,522  28,179  11,279 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำของกลุ่มบริษทัมีอตัรำ
ดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง 0.40 ต่อปี (2559 : ร้อยละ 0.38 ถึง 0.80 ต่อปี) (เฉพำะบริษทั: ร้อยละ 0.37 
ถึง 0.40 ต่อปี, 2559 : ร้อยละ 0.38 ถึง 0.50 ต่อปี) 

 

35.2  รำยกำรท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปี  ส ำหรับปี  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
โอนภำษีซ้ือรอใบก ำกบัไปหกักบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  189  -  77  - 
โอนดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยไปเป็นหน้ีสินผดินดัช ำระ 4,401  -  4,401  - 
โอนหน้ีสินผดินดัช ำระไปเป็นเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 8,750  -  -  - 
โอนเจำ้หน้ีกำรคำ้ไปเป็นประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำม 25,970  -  25,970  - 
หกักลบเงินสดรับจำกกำรขำยยำนพำหนะกบัเจำ้หน้ีอ่ืน 

(เงินทดรองรับกรรมกำร) 
 

234 
  

- 
  

- 
  

- 
หกักลบลบหน้ีเจำ้หน้ีอ่ืนกบังำนระหวำ่งก่อสร้ำง -  2,616  -  - 
โอนเงินรับล่วงหนำ้ตำมสัญญำก่อสร้ำงไปเป็นผลขำดทุน 

จำกคดีควำม 
 

16,361 
  

- 
  

16,361 
  

- 
โอนเจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำนไปเป็นประมำณกำรผลขำดทุน 

จำกคดีควำม 
 

53 
  

- 
  

53 
  

- 
โอนประมำณกำรค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ไปเป็นประมำณกำรผล

ขำดทุนจำกคดีควำม 
 

22,910 
  

- 
  

22,910 
  

- 
ผลก ำไร(ขำดทุน)ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 357  (1,159)  -  (442) 
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36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรเกง็ก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้ 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในอนำคต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัโดยกลุ่มบริษทั มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเปิด
ต่อควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

 

         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 46,827 793 47,620 0.37-0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 77,116 77,116 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 65,933 65,933 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 1,265 1,265 - 
ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,028 5,521 26,144 - - 32,693 5.32 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั 2,000 - - 10,873 - 12,873 0.75-1.50 

รวม 3,028 5,521 26,144 57,700 145,107 237,500  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 409,929 81,067 490,996 15.00-18.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 280,902 280,902 - 
เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง - - - - 62,726 62,726 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 27,695 27,695 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 34,029 - - - 35,405 69,434 8.00-10.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475 - - - - 11,475 4.76-8.00 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 8,750 - - 22,206 - 30,956 MLR+0.50,7.50 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,795 944 - - - 2,739 2.80-8.36 

รวม 56,049 944 - 432,135 487,795 976,923  
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         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 36,610 2,912 39,522 0.38-0.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 100,295 100,295 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 68,691 68,691 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 8,394 8,394 - 
ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 904 4,935  27,758 - - 33,597 5.32 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 15,594 - 15,594 0.90-1.50 

รวม 904 4,935 27,758 52,204 180,292 266,093  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 420,943 51,484 472,427 7.75-15.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 314,197 314,197 - 
เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง - - - - 79,086 79,086 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 27,504 27,504 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 32,529 - - - 35,405 67,934 8.00-10.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475 - - - 1,490 12,965 4.76-8.00 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 26,095 - 26,095 MLR+0.50 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 3,681 2,877 - - - 6,558 2.80-8.36 

รวม 47,685 2,877 - 447,038 509,166 1,006,766  
 

         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 27,959 220 28,179 0.370-0.400 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 49,171 49,171 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 45,319 45,319 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 464 464 - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 10,373 - 10,373 1.30 

รวม - - - 38,332 95,174 133,506  
.         

 

       
 
หนีสิ้นทางการเงนิ 
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         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 383,348 68,088 451,436 18.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 239,893 239,893 - 
เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง - - - - 62,726 62,726 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 27,695 27,695 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 27,589 - - - - 27,589 9.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 8.00 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 333 191 - - - 524 6.60-8.36 

รวม 30,547 191 - 383,348 398,402 812,488  
 

         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 11,024 255 11,279 0.38-0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 73,964 73,964 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 48,250 48,250 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 7,861 7,861 - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 13,659 - 13,659 1.05-1.50 

รวม - - - 24,683  130,330 155,013  
        หนีสิ้นทางการเงนิ        

หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 387,348 42,063 429,411 7.75 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 276,032 276,032 - 
เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง - - - - 79,086 79,086 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 27,504 27,504 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 27,589 - - - - 27,589 9.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 8.00 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 510 564 - - - 1,074 6.60-8.36 

รวม 30,724 564 - 387,348 424,685 843,321  
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงมิไดท้ ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่ม
บริษทั เช่ือวำ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงไม่ได้
ป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี31 ธนัวำคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (หน่วย : ‘000)  (หน่วย : ‘000) 

หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง        

ดอลลำร์สหรัฐ 14  14  14  14 
 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของ
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ดว้ยควำมระมดัระวงั ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำม
เสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้น นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระมำณค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ โดยอำศยักำรประเมินผลของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีในอดีตของลูกหน้ี 
ซ่ึงฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่เพียงพอแลว้ 

 
มลูค่ำยติุธรรม 
 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม
ระยะยำว มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
และหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว แสดงมลูค่ำไม่แตกต่ำงจำกมลูค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 
37. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรกลุ่ม
บริษทัยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
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37.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนักบัธนำคำร ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 2560 2559 

หนงัสือค ้ำประกนั 312.09 376.54 306.29 373.98 
 

37.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัย่อยมีวงเงินตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ียงัไม่เบิกใชจ้ ำนวน 17.44 ลำ้นบำท และ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  บริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใชจ้ ำนวน 7.00 ลำ้นบำทและ 5.70 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 

 

37.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสัญญำใหบ้ริกำรตำมสญัญำกบัลูกคำ้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบงำน
หรือยงัไม่ไดป้ฎิบติังำน ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 2560 2559 

สญัญำใหบ้ริกำรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบงำน 36.34 86.65 3.41 46.90 
 

37.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำจ ำแนกตำมก ำหนดช ำระได ้ดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
ภำยใน 1 ปี 5,436  3,739  4,765  2,919 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,431  4,931  2,905  4,529 
 รวม 8,867  8,670  7,670  7,448 
        

 

37.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบนัทึกขอ้ตกลงกำรร่วมทุนในโครงกำรขยำย
ก ำลงักำรผลิตน ้ ำประปำ (BOT Projects) กบับริษทัแห่งหน่ึง (ผูร่้วมทุน) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 ทั้งน้ี
ตำมเง่ือนไขของสัญญำ ก ำหนดให้ 1) ผูร่้วมทุนจะตอ้งเช่ำอำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรท่ีใช้
ส ำหรับกำรผลิตน ้ำประปำ พร้อมกบัรับโอนสิทธิและภำระผกูพนัตำมสญัญำสัปทำนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำย
เหตุข้อท่ี 20  โดยมีอัตรำค่ำเช่ำท่ีต้องจ่ำยให้แก่บริษัทย่อยตลอดอำยุโครงกำรเป็นเงิน 25.00 ล้ำนบำท            
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2) ผูร่้วมทุนจะตอ้งซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็นบ่อน ้ ำของบริษทัย่อยในรำคำ 32.00 บำท ( มูลค่ำตำมบัญชี 32.54 ลำ้น
บำท)  และ 3) บริษทัย่อยจะตอ้งเขำ้ร่วมลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 10  (มูลค่ำโครงกำร
ประมำณ 129.00 ลำ้นบำท)  ทั้งน้ี ณ วนัท ำสญัญำผูร่้วมทุนไดต้กลงวำงเงินประกนักำรท ำสญัญำใหแ้ก่บริษทั
ย่อยเป็นเงิน 10.00 ลำ้นบำท และบริษทัย่อยตกลงให้น ำเงินจ ำนวนดงักล่ำวไปช ำระหน้ีให้แก่เจำ้หน้ีตำม
สัญญำประนีประนอมยอมควำม คดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ.3520/2558 ลงวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2559 ปัจจุบนัอยู่
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขในขอ้ตกลง 

 

38. คดีควำม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีส ำคญัซ่ึงผลของคดียงัไม่ส้ินสุดมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 

38.1 บริษทั 
 

1) คดีแรงงำน และผิดสญัญำจำ้ง 
คดีด า ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 

หมายเลขท่ี ร้องคดี เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  
    (ล้านบาท)  
4910/2552 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 1.68 อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฏีกำ 
264/2557 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 1.92 อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฏีกำ 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 1.82 ลำ้นบำท) 
350/2557 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 0.29 อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 0.26 ลำ้นบำท) 
2293/2557 แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 0.91 อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอทุธรณ์ 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 0.25 ลำ้นบำท) 
1243/2557 แพง่ 1 ค่ำจำ้ง 10.43 อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอทุธรณ์ 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 8.09 ลำ้นบำท) 
1418/2557 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 1.09 บริษทัท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำม 
     โดยบริษทัตอ้งช ำระหน้ี จ  ำนวนเงิน 1.09 ลำ้นบำท 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 1.09 ลำ้นบำท ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 คงเหลือ 0.31 ลำ้นบำท ) 
1404/2557 แพง่ 1 ค่ำจำ้ง 9.52 บริษทัท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำม 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 7.69 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 60 คงเหลือ 6.39 ลำ้นบำท) 
1554/2557 แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 0.88 บริษทัท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำม 
     โดยบริษทัตอ้งช ำระหน้ี จ  ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 0.14 ลำ้นบำท ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 คงเหลือ 0.09 ลำ้นบำท) 
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คดีด า ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 
หมายเลขท่ี ร้องคดี เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  
    (ล้านบาท)  
1709/2557 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 186.89 ศำลอทุธรณ์ไดพิ้พำกษำยนืเห็นดว้ยกบัค ำสั่งจ  ำหน่ำย

คดีของศำลชั้นตน้ 
2018/2557 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 0.38 บริษทัท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำม 
     โดยบริษทัตอ้งช ำระหน้ี จ  ำนวนเงิน 0.34 ลำ้นบำท 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 0.34 ลำ้นบำท ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 คงเหลือ 0.04 ลำ้นบำท) 
1849/2557 แพง่ 1 ค่ำจำ้ง 0.60 บริษทัท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมโดยบริษทั

ตอ้งช ำระหน้ี จ  ำนวนเงิน 0.54 ลำ้นบำท (บนัทึก
บญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 0.54 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 
60 คงเหลือ 0.14 ลำ้นบำท) 

729/2558 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้     0.85 บริษทัท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมโดยบริษทั
ตอ้งช ำระหน้ี จ  ำนวนเงิน 0.61 ลำ้นบำท(บนัทึกบญัชี
แลว้ จ ำนวนเงิน 0.61 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 
คงเหลือ 0.58 ลำ้นบำท) 

849/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำกูเ้งินและ
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 

31.86 อยูร่ะหวำ่งศำลนดัสืบพยำน บนัทึกบญัชีแลว้จ ำนวน
เงิน 34.75 ลำ้นบำท) 

848/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 73.43 อยูร่ะหวำ่งศำลนดัสืบพยำน 
พ.111/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 0.74 บริษทัท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมโดยบริษทั

ตอ้งช ำระหน้ี จ  ำนวนเงิน 0.55 ลำ้นบำท 
     (บนัทึกบญัชีแลว้ จ ำนวนเงิน 0.55 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 60 คงเหลือ 0.52 ลำ้นบำท) 
691/2558 แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 0.26 อยูร่ะหวำ่งศำลนดัพิจำรณำ  
     (บนัทึกบญัชีแลว้จ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท) 
2002/2559 แพง่ 1 ค่ำจำ้ง 4.87 อยูร่ะหวำ่งศำลนดัพิจำรณำ  
     (บนัทึกบญัชีแลว้จ ำนวนเงิน 4.42 ลำ้นบำท) 
รย. 38-43,  
65-77/2559 

แพง่ 1 ค่ำจำ้ง 0.31 อยูร่ะหวำ่งศำลนดัพิจำรณำ 

1140/2559 แพง่ 1 ค่ำจำ้ง 1.32 อยูร่ะหวำ่งศำลนดัพิจำรณำ 
2461/2560 แพง่ 2 ชดเชยเลิกจำ้ง 0.37 อยูร่ะหวำ่งศำลนดัพิจำรณำ 
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2) คดีฟ้องแยง้ฐำนผิดสญัญำจำ้ง  
คดีหมำยเลขด ำท่ี 858/2556 - บริษทัเป็นโจทกฟ้์องบริษทัแห่งหน่ึงในเร่ืองกำรผิดสัญญำ (ล่ำชำ้) ซ่ึงมีทุนทรัพย์

ในกำรฟ้องเป็นเงิน 59.21 ลำ้นบำท กิจกำรแห่งนั้นได้ยื่นต่อสู้คดีพร้อมทั้ งฟ้องแยง้
บริษทั โดยมีทุนทรัพยใ์นกำรฟ้องเป็นเงิน 538.82 ลำ้นบำท  ปัจจุบันคดีดังกล่ำวอยู่
ระหว่ำงนัดสืบพยำน อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ศำลลม้ละลำยกลำง
ได้มีค  ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรบริษทั ดังนั้น คดีควำมขำ้งตน้จึงอยู่ภำยใต้
บงัคบัของมำตรำ 90/12 พระรำชบญัญติัลม้ละลำย พ.ศ. 2483 

คดีหมำยเลขด ำท่ี  3598/2557 
แ ล ะ ค ดี ห ม ำ ย เล ข แ ด ง ท่ี 
1239/2559 

- บริษทัเป็นโจทก์ฟ้องบริษทัแห่งหน่ึง (ผูว้่ำจำ้ง) ในขอ้หำผิดสัญญำจำ้ง ซ่ึงมีทุน
ทรัพยใ์นกำรฟ้องเป็นเงิน 56.26 ลำ้นบำท ผูว้่ำจ้ำงได้ยื่นต่อสู้คดีพร้อมทั้ งฟ้องแยง้
บริษทั โดยเรียกคำ่เสียหำยพร้อมดอกเบ้ียจำกบริษทัรวมเป็นเงิน 415.83 ลำ้นบำท  ต่อมำ
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหำคม 2560 ศำลแพ่งมีค ำพิพำกษำตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี 1239/2559 
ให้บริษัทจ่ำยค่ำเสียหำยให้แก่ผู ้ว่ำจ้ำง (จ ำเลย) รวมเป็นเงิน 209.52 ล้ำนบำท  
ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรขออุทธรณ์ต่อศำล (ยืน่วนัท่ี 25 มกรำคม 2561) ทั้งน้ี
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดรั้บรู้ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำมแลว้เป็นจ ำนวน
เงิน 106.31 ลำ้นบำท  

 
38.2  บริษทัยอ่ย 
 

คดีหมายเลขท่ี ประเภทคดี บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 
 ท่ีถูกฟ้องร้อง เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  
    (ล้านบาท)  

1086/2557 แพง่ 1 ค่ำเสียหำย 10.33  เม่ือวนัท่ี 26 ธ.ค.60 ศำลไดมี้ค ำพิพำกษำยกฟ้อง
โจทก์ จ  ำเลยยื่นขอขยำยอุทธรณ์ต่อศำล ศำล
อนุญำตให้ขยำยอุทธรณ์ถึงวันท่ี  26 ก.พ. 61 
ปัจจุบนัจ ำเลยไม่มีกำรยืน่อุทธรณ์ต่อศำลแต่อยำ่ง
ใด 

(ด ำ) 553/2558 
(แดง) 993/2558 

แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 9.43 บริษัทย่อยท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำม
โดยบริษัทตอ้งช ำระหน้ี จ  ำนวนเงิน 2.82 ลำ้น
บำท ต่อมำในเดือนมกรำคม 2560 บริษทัยอ่ยได้
จ่ำยช ำระหน้ีครบถว้นแลว้ทั้งจ  ำนวน 

ผบ. 3520/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 14.38 บริษัทย่อยท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำม
โดยบริษัทย่อยตอ้งช ำระหน้ี จ  ำนวนเงิน 10.39 
ลำ้นบำท ให้แลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 16 พ.ค.61  ณ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 คงเหลือภำระหน้ีจ ำนวน 0.39 
ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.5 ) 
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คดีหมายเลขท่ี ประเภทคดี บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 
 ท่ีถูกฟ้องร้อง เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  
    (ล้านบาท)  

ผบ. 2848/2560 แพง่ 1 ผดิสัญญำเงิน
กูย้มื 

20.40 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2560 เจำ้หน้ีไดย้ืน่ขอรับเงิน
ค่ำเคลมตำมสัญญำค ้ำประกนักบับรรษทัประกนั
สินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (บสย.)  เป็นเงิน 
8.75 ลำ้นบำท ศำลจึงเห็นวำ่บริษทัยอ่ยมีเจตนำท่ี
จะช ำระหน้ีและคู่สัญญำได้ด ำเนินกำรตำม
สัญญำยินยอมแล้ว แต่ติดท่ีเจ้ำหน้ียงัไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัภำระหน้ีท่ีคงคำ้ง ณ ปัจจุบนั ศำล
จึงอนุญำตให้เล่ือนกำรท ำนัดยอมควำมหรือ
สืบพยำนออกไปเป็นวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2561  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค 60 บริษทัยอ่ยรับรู้ภำระหน้ีไวใ้น
งบกำรเงินแลว้จ ำนวน 12.97 ลำ้นบำท 

ผบ. 4709/2560 แพง่ 1 ผดิสัญญำเช่ำ
ซ้ือ 

51.77 อยูร่ะหวำ่งยืน่ค  ำแถลงกำรณ์ปิดคดีภำยในวนัท่ี 5 
เม.ย.61 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 บริษทัยอ่ยรับรู้ภำระ
หน้ีไวใ้นงบกำรเงินแลว้จ ำนวน 26.59 ลำ้นบำท 

 
39. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัไดอ้นุมติักำรออกงบกำรเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2561 

 
 

 



 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)        รายงานประจ าปี  2560        

หน้ำ 188 | รำยงำนประจ ำปี 2560 บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


