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ข้ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทอมูลส ำคัญทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัท 
 

รำยกำร ปี2561 ปี2560 ปี 2559 

ผลกำรด ำเนินงำน    

รำยได้จำกกำรขำยและงำนก่อสร้ำง 347.49 417.58 528.29 

รำยได้รวม 347.49 417.58 528.29 

ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 18.97 12.73 10.80 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (189.21) (161.54) (259.02) 

สถำนะทำงกำรเงิน    

สินทรัพย์รวม 610.90 696.60 814.36 

หนี้สินรวม 1,298.68 1,195.18 1,153.27 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (687.79) (498.57) (338.90) 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน    

อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน 0.16 0.20 0.21 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (1.89) (2.40) (3.40) 

อัตรำก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น  (%) 0.05 0.03 0.02 

อัตรำก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ    (%) (0.28) (0.39) (0.49) 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) (0.06) (0.05) (0.09) 

จ ำนวนหุ้นเรียกช ำระแล้ว (ล้ำนหุ้น) 2,770.89 2,770.89 2,770.89 
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สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ 
 

บริษัทได้ด ำเนินนโยบำยเกี่ยวกับธุรกิจด้ำนกำรบริกำรอุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซธรรมชำตินอก

ชำยฝั่ง งำนวิศวกรรม , กำรก่อสร้ำง, กำรให้บริกำร บ ำรุงรักษำซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำงๆให้แก่บริษัทกลุ่ม

อุตสำหกรรมพลังงำนรวมถึงกำรจัดส่งพนักงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพ่ือร่วมปฏิบัติงำนกับบริษัทชั นน ำ

ทั งงำนบนฝั่งและนอกชำยฝั่ง (Onshore & Offshore) โดยบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงสูงสุดในด้ำนควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน ทั งด้ำนบุคลำกร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และสภำพแวดล้อม รวมถึงคุณภำพ

ของงำนที่ส่งมอบให้กับลูกค้ำมำโดยตลอด ซึ่งท ำให้บริษัทยังคงรักษำฐำนลูกค้ำในธุรกิจด้ำนกำรบริกำรทำง

อุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอดนั น   
 

แต่เนื่องจำกกำรผันผวนของรำคำน  ำมันดิบในตลำดโลกลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ

โดยเฉพำะต้นปี พ.ศ. 2561 ระดับรำคำลดลงมำอยู่ที่ประมำณ 60 เหรียญต่อบำเรล และปรับขึ นไปเกิน 70 

เหรียญต่อบำร์เรลได้ระยะหนึ่งก่อนที่จะลดลงมำที่ประมำณ 50 เหรียญต่อบำร์เรลในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2561 

และจำกกำรผันผวนของรำคำน  ำมันดังกล่ำว ท ำให้กำรลงทุนทำงด้ำนกำรขุดเจำะและส ำรวจชลอตัวจึงมี

ผลกระทบท ำให้โครงกำรอ่ืนๆและปริมำณงำนที่เกี่ยวข้องของบริษัทในอุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซลดลง บริษัท

จึงจ ำเปนนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ปรับลดค่ำใช้จ่ำยลดต้นทุนในกำรประมูลงำนหรือหำพันธมิตรในกำรรับงำน

มำกขึ นกว่ำเดิมเพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสภำวกำรณ์ต่ำงๆของบริษัทในปัจจุบันเพ่ือจะท ำให้

บริษัทด ำเนินธุรกิจไปได้อย่ำงต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้หำช่องทำงกำรขยำยธุรกิจกำรให้บริกำร

ศูนย์ฝึกอบรมโดยบริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ำกัด (บริษัทในเครือของพีเออี) ซึ่งด ำเนินธุรกิจด้ำนศูนย์

ฝึกอบรมให้กับบุคคลทั งภำยในบริษัทในเครือของบริษัทและบุคคลภำยนอกองค์กร ทั งแบบ In house และ 

Public เบื องต้นได้เปิดอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับด้ำนควำมปลอดภัย หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำนระดับบริหำร(จป.บริหำร), เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ระดับหัวหน้ำงำน (จป. หัวหน้ำงำน) , 

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (คปอ.) ซึ่งได้ขึ นทะเบียนและ

ได้รับใบอนุญำตเปนนศูนย์ฝึกอบรมจำกกองควำมปลอดภัย กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

เรียบร้อยแล้ว  
 

แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่อุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อยู่ในช่วงชะลอ

ตัว บริษัทยังคงมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของงำนรวมถึงกำรให้บริกำรทั งก่อนและหลังกำร

ด ำเนินงำน ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำจะสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ลูกค้ำ โดยทั งนี บริษัทได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขันและ

นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทว่ำบริษัทจะเน้นกำรรับงำนจำกหลำยองค์กรชั นน ำของกลุ่มน  ำมัน        
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โรงกลั่นน  ำมัน โรงแยกก๊ำซ  โรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงำน ผลงำนที่ผ่ำนมำลูกค้ำมีควำม     

พึงพอใจในกำรท ำงำนของบริษัทและได้ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพจำกลูกค้ำหลำยรำย อำจส่งผลให้บริษัทได้รับ

มอบหมำยงำนจำกหน่วยงำนอื่นๆ และหำกในอนำคตหำกบริษัทมีกำรขยำยตัวด้ำนกำรลงทุนหรือมีขอบข่ำยกำร

ลงทุนในกำรด ำเนินงำนมำกขึ น บริษัทมั่นใจว่ำบริษัทจะได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำในด้ำนคุณภำพและกำร

ท ำงำนรวมถึงประสบกำรณ์และชื่อเสียงของบริษัทที่ดีตลอดมำ 
 

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ควำม

ไว้วำงใจและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทด้วยดีเสมอมำ และพนักงำนทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และขอให้เชื่อมั่นว่ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนทุกคนจะ

มุ่งมั่นทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือให้องค์กรก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็ จที่มั่นคงและยั่งยืน

ตลอดไป 

 

  
 

นำยเจริญ ประจ ำแท่น  
ประธำนคณะกรรมกำร  
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ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
นำยเจริญ  ประจ ำแท่น  

 ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ (วันที่ได้รับแต่งตั ง 19 มีนำคม 2557) 

 อำยุ  71  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 56/2006  จำก IOD 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 88/2007  จำก IOD 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 14/2006  จำก IOD 
- หลักสูตร Improve The Quality of financial reporting QFR/2006  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจุบัน  
- ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน บริษัททำคูนิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ( 5 ปีย้อนหลัง)  
- ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพลังงำน 
- รองอธิบดี (นักบริหำร 9) กรมธุรกิจพลังงำน 
- ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผน (งำนโยธำธิกำร) 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน  / - ไม่มี- 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
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ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
ร้อยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ์ 

 ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรอิสระ(วันที่ได้รับแต่งตั ง 24 กุมภำพันธ์ 
2549) 

 อำยุ  77  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 56/2006  จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจุบัน  
-ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
-นำยทหำรประจ ำศูนย์รักษำควำมปลอดภัยส ำนักงำนผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 
-กรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำอ ำนวยศิลป์ 
-เลขำธิกำรสโมสรกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
-กรรมกำรองค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนคร 
-กรรมกำรบริษัท บจ. กรุงเทพธนำคม 
-รองผู้ว่ำกำรงำนธุรกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน  / - ไม่มี- 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 8 | รำยงำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
นำยปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย  

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (วันที่ได้รับแต่งตั ง 21 พฤษภำคม  
2557) 

 อำยุ  56  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัย รำมค ำแหง  
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 72/2008  จำก IOD 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program 19/2015  จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจุบัน  
- กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำร มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท ทริซิกตี ไฟว์ จ ำกัด (มหำชน)  
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท เอ็มวิชั่น จ ำกัด (มหำชน)  
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมบริษัท แพลนบี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม มูลนิธิหม่อมเจ้ำหญิงพูนพิศมัยดิศกุล 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊ำค ประเทศไทย จ ำกัด 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท เป่ำจินจง จ ำกัด และบริษัทในเครือ 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท โชคพีรวัชร จ ำกัด เจ้ำของโรงแรมอมำรีโวค รีสอร์ท แอนด์ 

สปำและ ห้ำงโวค กระบี่ และบริษัทในเครือ  
- เจ้ำของส ำนักงำนทนำยควำมศรีว่องไทย 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 9 | รำยงำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
นำงสำวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (วันที่ได้รับแต่งตั ง 21 พฤษภำคม  
2557) 

 อำยุ  51  ปี 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท กำรเงิน มหำวิทยำลัย เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย  
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจุบัน  
- กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท แมสเทค ลิงค์ จ ำกัด  
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  บริษัท ไฮแอท คลำวด์ คอมพิวติ ง จ ำกัด  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  บริษัท ไฮแอท คลำวด์ คอมพิวติ ง จ ำกัด  

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมกำรบริษัท , กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษัท แมสเทค ลิงค์ จ ำกัด  

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 10 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
ดร. วรศักดิ์ ฉัตรแก้ว  

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั ง 24 สิงหำคม 2559) 

 อำยุ  64  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจบัณฑิต  University of Northern Philippines 
- ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำ สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย

มหำวิทยำลัยมหิดล 
- Bachelor of Science Industrial Engineering Adamson University  
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จำก IOD 
- หลักสูตรพิเศษนักปกครองระดับสูง นปส.รุ่น 57 สถำบันด ำรงรำชำนุภำพกระทรวงมหำดไทย 
- ประกำศนียบัตรขั นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฏหมำยเอกชน รุ่น 12 จำกสถำบันพระปกเกล้ำ  
- หลักสูตร ป.ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมฯ ระดับสูง จำกสถำบันพระปกเกล้ำ 
- หลักสูตร ภำวะผู้น ำของนักปกครองท้องถิ่น รุ่น 25 จำกสถำบันพัฒนำภำวะผู้น ำกำรปกครองท้องถิ่น 
- Finance for Executives Program จำก มหำวิทยำลัย มหิดล  
- โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำควำมสัมพันธ์ระดับผู้บริหำร กองทัพอำกำศ รุ่นที่ 9 จำกกองทัพอำกำศ  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจุบัน  
- กรรมกำรบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 
- ปรธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำนครหลวง  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- อดีตรองผู้ว่ำกำร (วิศวกรรมกำรและก่อสร้ำง) กำรประปำนครหลวง  
- ผู้เชี่ยวชำญกำรประปำนครหลวงระดับ 10  
- ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร (บริกำร 2) กำรประปำนครหลวง  
- ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร (บริกำร 5) กำรประปำนครหลวง  
- ผู้จัดกำรส ำนักงำนประปำ สำขำประชำชื่น 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน  / - ไม่มี-   

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 11 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
นำยพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง   

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั ง 24 สิงหำคม 2559) 

 อำยุ  63  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
- มัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย  
- หลักสูตร ป.ป.ร.8 จำกสถำบันพระปกเกล้ำ 
- หลักสูตร ว.ท.บ.54 วิทยำลัยกำรทัพบก 
- หลักสูตร พ.ต.ส. 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรเลือกตั ง  
- หลักสูตร บ.ย.ส.19 วิทยำลัยกำรยุติธรรม  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน  
- กรรมกำรบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอกภัค กรุ๊ป จ ำกัด 
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท กัปตันบุชพัฒนำ จ ำกัด  
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เค.พี.เอ. เรียลเอสเตท จ ำกัด  
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอสพีแอนด์พี ภำวี จ ำกัด  
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ตั งปณิธำน 2558 จ ำกัด  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เรด ด็อท  

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 12 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
นำยสมพร  ม่ังมี  

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท (วันที่ได้รับแต่งตั ง 10 
กุมภำพันธ์ 2558) 

 อำยุ  50  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ / กำรอบรม  
- ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย  
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 226/2016 จำก IOD 
- ประกำศนียบัตรชั นสูง กำรบริหำรภำครัฐและกฏหมำยมหำชน รุ่นที่ 12 สถำบันพระปกเกล้ำ 
- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม (นมธ3) 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจุบัน  
- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)

จ ำกัด (มหำชน)  
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยงำนปฏิบัติกำร  
- ที่ปรึกษำ บริษัท กลอรี่คอนสตรัคชั่น จ ำกัด   

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมกำร บริษัท ไฮควอลิตี  อินด์สเทรียลโปรดักส์ จ ำกัด   

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน  /    - ไม่มี- 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 13 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
นำยวีรพันธ์  ณ ระนอง   

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท (วันที่ได้รับแต่งตั ง 27 
กุมภำพันธ์ 2558) 

 อำยุ  57  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
- ปริญญำตรี สำชำกำรบัญชีและกำรเงิน มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจุบัน  
- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)

จ ำกัด (มหำชน)  
- กรรมกำรบริษัท พีเออี เทคนิคอลเซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยงำนบัญชีและกำรเงิน  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมกำร บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)   
- กรรมกำร บริษัท ไลฟ์ เอสเตท จ ำกัด 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริษัท แปลน เอสเตท จ ำกัด   

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน  /    - ไม่มี- 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
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หน้ำ 14 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
นำยกัมพล  คุปตะวินิจ    

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั ง 20 มิถุนำยน  2560) 

 อำยุ  68  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
: ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Asian Institute of Management, Manila, Philippines 
: ปริญญำตรี วิศวอุตสำหกรรม– California Polytechnic State University San Luis Obispo, 

California, USA  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน  
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร / Operation Directorบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- รองผู้อ ำนวยกำร / Vice President Mitsui Engineering Thailand Co., Ltd. 
- รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- ผู้อ ำนวยกำร แผนกบริกำรอุตสำหกรรมและกำรค้ำบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- ผู้จัดกำร แผนกพัฒนำธุรกิจ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท APEX Health Care 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
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หน้ำ 15 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทประวัติคณะกรรมกำรบริษัท  
นำยกิตติ  อธินันท์    

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั ง 4 ธันวำคม 2561) 

 อำยุ  65  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
: ปริญญำตรี ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง รุ่น 5 พ.ศ.2522 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจุบัน  
- กรรมกำรบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 
- เจ้ำของส ำนักงำนกฏหมำยกิตติกฏหมำย ที่ปรึกษำกฏหมำยทนำยควำม 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยำม) จ ำกัด มหำชน  
- รองนำยกสมำคมทนำยควำมแห่งประเทศไทย ฝ่ำยนโนบำยและแผน  
- กรรมกำรที่ปรึกษำกฏหมำย ทนำยควำม ส ำนักกฎหมำยนรินท์พงศ์จินำภักดิ์ 
- ที่ปรึกษำกฎหมำย ทนำยควำม บริษัท จีพี มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำย ทนำยควำมบริษัท สยำมวรินทร์นิติกำรจ ำกัด 
- นิติกรอำวุโส ฝ่ำยกฎหมำยธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
- ทนำยควำม ส ำนักงำนจักรพรรดิ์ทนำยควำม 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
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หน้ำ 16 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ข้อมูลทั่วไปของบรษิัทข้อมูลทั่วไปของบรษิัท  
       

 

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 ำเภอนิคมพนันำ 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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หน้ำ 17 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้ก่อตั งบริษัทจ ำกัด วันที่ 11 เดือนพฤษภำคม 2507 และ

จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2539  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับด ำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับงำนด้ำนวิศวกรรมผลิตและก่อสร้ำงระบบอุปกรณ์ในอุตสำหกรรมขุดเจำะและผลิตน  ำมันและก๊ำซ

ธรรมชำติ บริษัท ให้บริกำรด้ำนงำนวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำงให้บริกำรดูแลรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำงๆ แก่

บริษัทผลิตน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงได้ส่งผู้มีประสบกำรณ์ไปปฏิบัติงำนร่วมกับบริษัทชั นน ำทั งบนฝั่งและ

นอกชำยฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั งในและต่ำงประเทศ   

บริษัท มีควำมสำมำรถในงำนวิศวกรรมและติดตั งในส่วนงำนทั งทำงด้ำนปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ด้ำนไฟฟ้ำ 

และระบบควบคุม รวมทั งด้ำนสำธำรณูปโภค โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่องใน

ธุรกิจอุตสำหกรรมดังกล่ำวมำโดยตลอด  บริษัทให้ควำมส ำคัญสูงสุดในด้ำนคุณภำพของงำนและกำรด ำเนินงำน 

และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ทั งด้ำนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องจักร อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดล้อม รวมถึง คุณภำพของงำนและควำมพึงพอใจที่ส่งมอบให้กับลูกค้ำ 
 

วิสัยทัศน ์
 

เรำจะเปนนผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำรยอมรับสูงสุด ทั งด้ำนวิศวกรรม บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

อุปกรณ์เครื่องมือในอุตสำหกรรมพลังงำน น  ำมันและก๊ำซ  ปิโตรเคมี  

และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั งต้นน  ำและปลำยน  ำ 
 

 

เป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 รักษำควำมเปนนผู้น ำในธุรกิจให้บริกำร ด้ำน Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

รวมถึงกำรจัดส่งบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเพ่ือปฏิบัติงำนในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตน  ำมันและก๊ำซ  ทั ง

ภำยในประเทศและระดับภูมิภำค โดยบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเปนนผู้น ำกำรให้บริกำรครบวงจร ด้ำน Engineering, 

Procurement and Construction (EPC) โดยเริ่มตั งแต่กำรออกแบบ วำงแผน ก่อสร้ำง จัดหำวัสดุอุปกรณ์ กำร

จัดส่งบุคลำกรที่มีทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญเพ่ือปฏิบัติงำนให้กับลูกค้ำ ตลอดจนกำรให้บริกำรต่ำงๆ 

ในอุตสำหกรรมพลังงำน ได้แก่ น  ำมัน ก๊ำซ และปิโตรเคมี ซึ่งถือเปนนธุรกิจหลักของบริษัท 
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พันธกิจ 

 เปน น ผู้ น ำ ใน ก ำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น อ อ ก แ บ บ  ว ำ ง แ ผ น  ก่ อ ส ร้ ำ ง  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  ( EPC) 

Engineering,Procurement and Construction  ที่ครบวงจรในอุตสำหกรรมพลังงำน น  ำมันและก๊ำซปิโตร

เคมี และพลังงำนทำงเลือกที่เก่ียวข้องทั งภำยในประเทศและระดับภูมิภำค 

 ให้บริกำรจัดหำบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเพ่ือปฏิบัติงำนในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตน  ำมันและก๊ำซ

ทั งภำยในประเทศและระดับภูมิภำค 

 บริหำรต้นทุนกำรด ำเนินกำร และกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจ

ทั งหมดบรรลุเป้ำหมำย 

 มุ่งมั่นพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้เพ่ือเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถควำมเจริญเติบโตของบริษัทและเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีบริษัทก ำหนดไว้ 

 มุ่งเน้นกำรบริหำรกำรจัดกำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและยึดหลักธรรมำภิบำลเพ่ือกำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงโปร่งใส สู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร เพ่ือเปนนประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทำง

ธุรกิจ พนักงำนในองค์กร รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ  
จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มดีังนี ้

ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน  8,051,717,322   บำท 

ทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว  จ ำนวน  2,770,889,766.  บำท 

หุ้นสำมัญ    จ ำนวน  2,770,889,766 หุ้น 

หุ้นบุริมสิทธ ิ    จ ำนวน    –   หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้    หุ้นละ    1   บำท 

หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน  2,770,889,766 หุ้น  
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โครงสร้ำงรำยได้โครงสร้ำงรำยได้ 
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประกอบธุรกิจโดยมมีูลค่ำรำยได้จ ำแนก

ตำมสำยงำนในระยะเวลำ 3  ปีย้อนหลังดังนี ้
โครงสร้ำงรำยได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประกอบธุรกิจโดยมีมูลค่ำรำยได้จ ำแนกตำมสำยงำน          
ระยะเวลำ 3 ปีย้อนหลังดังนี        

                                                                                                                                    

 
บริษัทและบริษัทย่อย 

% กำรถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2559 
รำยได้  

(พันบำท) 

 
% 

ปี 2560
รำยได้  

(พันบำท) 

 
% 

ปี 2561
รำยได้  

(พันบำท) 

 
% 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) 

 236,780 44.82 208,527 49.90 186,114 53.56 

รำยได้กำรให้บริกำรตำมสัญญำก่อสร้ำง 
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) 

 104,827 19.84 43,296 10.36 - - 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 

72.12 29,384 5.56 39,419 9.43 - - 

รำยได้กำรให้บริกำรทดสอบแบบไม่ท ำลำย 
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 

72.12 146,565 27.74 112,617 26.96 152,909 44.00 

รำยได้กำรให้บริกำรน้ ำประปำ 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี 
แอนด์ มำรีน จ ำกัด 

67.77 10,747 2.03 7,240 1.73 8,336 2.40 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและรำยได้อื่นๆ 
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ำกัด 

54.94 - - - - - - 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี 
โซลูชั่น จ ำกัด 

99.99 - - - - 130 0.04 

รวม  528,294 100 417,852 100 347,489 100 
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ  
ธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1.กลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมพลังงำนรวมไปถึงอุตสำหกรรมปิโตรเคมีไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbons)  

 ขอบเขตของงำนครอบคลุมลูกค้ำในอุตสำหกรรมน  ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ และปิโตรเคมี ที่บริษัทให้บริกำร

เริ่มตั งแต่งำนบริกำรด้ำนกำรออกแบบและค ำนวณทำงวิศวกรรม (งำนบริกำรEngineering), ผลิตประกอบและ

ติดตั งชุดอุปกรณ์หรืองำนโครงสร้ำง (งำนบริกำร Oil & Gas), งำนซ่อมบ ำรุง, โดยบริษัทมีศักยภำพในกำร

ปฏิบัติงำนเปนนที่ยอมรับและผ่ำนกำรประเมินในทุกข้อก ำหนด ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ ทั งในด้ำน

คุณภำพของงำน ระยะเวลำ และงบประมำณที่ก ำหนด ทีมวิศวกรและบุคลำกรของบริษัทล้วนแล้วแต่เปนนผู้ที่มี

ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนสูงจำกหลำกหลำยโครงกำรที่ผ่ำนมำ อำทิเช่น กำรก่อสร้ำง

ศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Complexes) โรงไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซ

ธรรมชำติทั งบนฝั่งและนอกชำยฝั่งทะเล เปนนต้น และนอกจำกนี ยังมีบริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด 

(มหำชน) ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทและถือเปนนบริษัทชั นน ำในงำนบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย (Non-

destructive Testing, NDT) หรือสอบเทียบงำนเชื่อม อุปกรณ์ เครื่องมือต่ำงๆ ตำมหลักมำตรฐำนและ

ข้อก ำหนดสำกล โดยเสนอบริกำรเปนนผู้ตรวจสอบอิสระให้แก่งำนก่อสร้ำงงำนบ ำรุงรักษำ 

2. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructures) 

 งำนโครงสร้ำงพื นฐำน ได้แก่งำนวิศวกรรมโยธำส ำหรับพลังงำนและระบบสำธำรณูปโภคพื นฐำน 

ตลอดจนโรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรส ำนักงำน งำนปรับปรุงและก่อสร้ำงสถำนีบริกำรน  ำมันและก๊ำซ เปนนต้น 
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 

หน่วยงำนวิศวกรรม 

(ENGINEERING) 

 ให้บริกำรงำนออกแบบทำงวิศวกรรมตั งแต่ กำรส ำรวจสภำพหน้ำงำน, 
CONCEPTUAL DESIGN, FRONT END ENGINEERING DESIGN (FEED) จนถึง 
DETAILED DESIGN, กำรจัดซื อจัดจ้ำง คดัเลือก วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับงำน
ในแต่ละโครงกำร PROCUREMENT ASSISTANT, MANPOWER SUPPLY และ 
ครอบคลุมไปถึงกำรบริหำรโครงกำร (PROJECT MANAGEMENT) 

 

 

 

หน่วยงำนโรงงำนประกอบ

ติดตั ง(Fabrication Shop) 

 โรงประกอบระยอง ให้บริกำรด้ำน งำนประกอบโครงสร้ำง (Fabrication)  ให้บริกำร

กำรติดตั ง (Installation) ที่หน้ำงำนของลูกค้ำ กำรติดตั งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน

โรงงำนอุตสำหกรรมโรงกลั่นน  ำมันและปิโตรเคมี โรงเก็บผลิตภัณฑ์ ทั งในส่วน

วิศวกรรมเครื่องกล ระบบไฟฟ้ำ งำนท่อ เครื่องมือตรวจวัดและอ่ืนๆ 

 โรงประกอบสงขลำ ให้บริกำรหลักในงำนกำรประกอบโครงสร้ำงให้กับลูกค้ำ 

Offshore โดยโรงงำนที่สงขลำ เปนนศูนย์กลำงของกำรให้บริกำรและงำนสนับสนุน

นอกชำยฝั่งทะเล (Offshore Facilities) ของอ่ำวไทย อันได้แก่ งำนจัดส่งบุคลำกร

ด้ำนเทคนิค งำนจัดหำจัดซื อและให้เช่ำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้กับลูกค้ำใน

กลุ่มธุรกิจนี  ภำยในโรงงำนประกอบด้วยงำนตัดเจำะ (Cutting & Punching) ขึ นรูป

เหล็ก (Forming) งำนเชื่อม (Welding) งำนเตรียมผิวเหล็ก (Blasting) และงำนสี 

(Painting)  ซึ่งบริษัทฯ มี Blasting และ Paint Shop ที่จัดได้ว่ำดีที่สุดแห่งหนึ่งใน

พื นที่สงขลำ 

 

 

หน่วยงำนให้บริกำรกำร

ด ำเนินงำน (Oil & Gas 

Services Department) 

 บริษัทให้บริกำรในด้ำนกำรจัดวิศวกร ช่ำงเทคนิค คนงำน แก่ลูกค้ำทั งบนฝั่งและนอก

ฝั่งทะเล โดยให้ควำมส ำคัญและยึดมั่นในด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพงำน 

โดยทั่วไป บริกำรด้ำนกำรจัดหำแรงงำนซึ่งรวมทั งวิศวกรและเจ้ำหน้ำที่ไปประจ ำและ

รับผิดชอบงำนที่แท่นขุดเจำะ ซึ่งดูแลโดยสำขำสงขลำมีลูกค้ำหลัก คือ บริษัท เชฟรอน

ประเทศไทยส ำรวจและผลิต จ ำกัด เปนนต้น 

 บริษัทยังให้บริกำรเช่ำอุปกรณ์ส ำหรับกำรท ำงำนทั งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล ทั งนี กำร

ส่งคนงำนที่มีฝีมือตลอดจนเครื่องมือเข้ำไปสู่หน้ำงำนเปนนไปอย่ำงรวดเร็วฉับไวตำม

แผนงำนที่วำงไว้ 

 

หน่วยงำนให้บริกำรกำร

 ให้บริกำรโดย บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งเปนนบริษัทย่อย
ของบริษัทเปนนผู้ให้บริกำรด้ำนทดสอบแบบไม่ท ำลำย (Non Destructive Testing 
หรือ NDT) แห่ งแรกในประเทศไทย โดยมี เจ้ำหน้ำที่ ผู้ มีควำมสำมำรถและมี
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ตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย 

(Non-Destructive Testing 

Services, NDT) 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรทดสอบแบบไม่ท ำลำยในทุกประเภท อำทิเช่น กำรทดสอบด้วย
กำรฉำยรังสี (Radiographic Testing)  กำรทดสอบโดยใช้อัลตรำโซนิก (Ultrasonic 
Testing) กำรทดสอบโดยใช้กำรซึมของของเหลว (Liquid Penetrant Testing) เปนน
ต้น  

 ครอบคลุมกำรทดสอบงำนเชื่อมใน งำนโครงสร้ำง (Structure) และระบบท่อส่งน  ำมัน 
(Pipelines) ทั งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล บริษัทฯ มีอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ที่สำมำรถใช้
ในโรงงำนหรืองำนภำคสนำม โดยมี บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนตรวจสอบ ซึ่ง
ได้รับกำรอบรมและฝึกฝนอย่ำงดีมีประสิทธิภำพ กำรอบรมตำมคู่มือของบริษัท 
(Practice Control Manual Number QCP-13 (Rev-02))   ที่เทียบเท่ำมำตรฐำน
สหรัฐอเมริกำ (ASNT SNT-TC-1A)  
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หน่วยงำนวิศวกรรม (Engineering) 
ให้บริกำรงำนออกแบบทำงวิศวกรรมตั งแต่ กำรส ำรวจสภำพหน้ำงำน , Conceptual Design, Front 

End Engineering Design (FEED) จนถึง Detailed Design, กำรจัดซื อจัดจ้ำง คัดเลือก วัสดุและอุปกรณ์ที่
เหมำะสมกับงำนในแต่ละโครงกำร Procurement Assistant, Manpower Supply และ ครอบคลุมไปถึงกำร
บริหำรโครงกำร (Project Management) 
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หน่วยงำนโรงงำนประกอบติดตั้ง (Fabrication Shop) โรงประกอบระยอง ให้บริกำรด้ำน งำน
ประกอบโครงสร้ำง (Fabrication)  ให้บริกำรกำรติดตั ง ( Installation) ที่หน้ำงำนของลูกค้ำ กำรติดตั ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมโรงกลั่นน  ำมันและปิโตรเคมี โรงเก็บผลิตภัณฑ์ ทั งในส่วน
วิศวกรรมเครื่องกล ระบบไฟฟ้ำ งำนท่อ เครื่องมือตรวจวัดและอ่ืนๆ 
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โรงประกอบสงขลำ  ให้บริกำรหลักในงำนกำรประกอบโครงสร้ำงให้กับลูกค้ำ Offshore โดยโรงงำนที่สงขลำ
เปนนศูนย์กลำงของกำรให้บริกำรและงำนสนับสนุนนอกชำยฝั่งทะเล (Offshore Facilities) ของอ่ำวไทย อันได้แก่ 
งำนจัดส่งบุคลำกรด้ำนเทคนิค งำนจัดหำจัดซื อและให้เช่ำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้กับลูกค้ำในกลุ่มธุรกิจนี  
ภำยในโรงงำนประกอบด้วยงำนตัดเจำะ (Cutting & Punching) ขึ นรูปเหล็ก (Forming) งำนเชื่อม (Welding) 
งำนเตรียมผิวเหล็ก (Blasting) และงำนสี (Painting)  ซึ่งบริษัทฯ มี Blasting และ Paint Shop ที่จัดได้ว่ำดีที่สุด
แห่งหนึ่งในพื นที่สงขลำ 
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หน่วยงำนให้บริกำรกำรด ำเนินงำน (Oil & Gas Services Department) 
• บริษัทให้บริกำรในด้ำนกำรจัดวิศวกร ช่ำงเทคนิค คนงำน แก่ลูกค้ำทั งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล โดยให้
ควำมส ำคัญและยึดมั่นในด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพงำน โดยทั่วไป บริกำรด้ำนกำรจัดหำแรงงำนซึ่งรวมทั ง
วิศวกรและเจ้ำหน้ำที่ไปประจ ำและรับผิดชอบงำนที่แท่นขุดเจำะ ซึ่งดูแลโดยสำขำสงขลำมีลูกค้ำหลัก คือ บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ำรวจและผลิต จ ำกัด เปนนต้น 
• บริษัทยังให้บริกำรเช่ำอุปกรณ์ส ำหรับกำรท ำงำนทั งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล ทั งนี กำรส่งคนงำนที่มีฝีมือ
ตลอดจนเครื่องมือเข้ำไปสู่หน้ำงำนเปนนไปอย่ำงรวดเร็วฉับไวตำมแผนงำนที่วำงไว้ 
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ภำพรวมกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยโดย บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)   

 บริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering Services Inspection) ใน
ด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing : NDT) และกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ 
(Inspection and Certification) รวมถึงกำรตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซ ระบบท่อ LPG และ NGV ให้กับ
องค์กรต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนด
ที่ลูกค้ำต้องกำร หรือข้อก ำหนดตำมกฎหมำย โดยทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงด้วยเครื่องมือและ
เทคโนโลยีชั นสูง เพื่อตอบสนองและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำจนเปนนที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
ประเภทกำรให้บริกำร   

1.กำรให้บริกำรกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing Services: NDT) 

กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing: NDT) หมำยถึง กระบวนกำรเทคนิคกำร
ตรวจสอบโดยใช้หลักกำรทำงฟิสิกส์ประเมินจุดบกพร่องและตรวจสอบวัสดุหรือชิ นส่วนประกอบต่ำง  ๆ ของ
เครื่องจักร ระบบท่อล ำเลียงก๊ำซ น  ำมัน สำรเคมี ถังรับแรงดันสูง หม้อน  ำ (Boiler) และโครงสร้ำงโลหะเหล็ก
ขนำดใหญ่ เพ่ือหำรอยต ำหนิภำยในโครงสร้ำงของวัสดุที่ ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ โดยไม่ท ำให้
โครงสร้ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ทั งก่อนกำรใช้งำน (New Construction) ระหว่ำงกำรใช้งำน (In 
Service) และตรวจสอบระหว่ำงหยุดโรงงำน (Turnaround Shutdown) เพ่ือประมำณอำยุกำรใช้งำน ซึ่งทำง
บริษัทมีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เชี่ยวชำญงำนตรวจสอบ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรทดสอบโดยไม่
ท ำลำยหลำยประเภท รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของบริษัททุกท่ำนได้รับกำรอบรมและฝึกฝนเปนนอย่ำงดี โดยผ่ำนกำร
อบรมตำมคู่มือของบริษัท (Practice Control Manual Number) ที่เทียบเท่ำมำตรฐำนสหรัฐอเมริกำ (ASNT 
SNT-TC-1A) ทั งนี  บริษัทยังมีอุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ที่สำมำรถใช้ในโรงงำนหรืองำนสนำม 
ซึ่งท ำให้บริษัทเปนนที่ยอมรับของลูกค้ำทั งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงกว้ำงขวำง ทั งนี  กำรให้บริกำรทดสอบ 
โดยไม่ท ำลำย แบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี  
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1.1 กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยแบบดั้งเดิม (Conventional NDT)  เปนนวิธีที่ ใช้กันมำยำวนำน 
ปัจจุบันบริษัทสำมำรถให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย ทั งหมด 5 วิธี ดังนี  

ประเภทของกำรทดสอบ รำยละเอียด 

กำรทดสอบด้วยคลื่นเสียงควำมถ่ีสูง 
(Ultrasonic Testing : UT) 

 

กำรตรวจสอบโดยกำรใช้คลื่นเสียงควำมถี่สูง : เปนนกำรตรวจสอบเพ่ือหำ
รอยต ำหนิ ข้อบกพร่อง และวัดหำควำมหนำของชิ นงำน เช่น โครงสร้ำง
โลหะท่อขนส่ง ในโรงกลั่นน  ำมัน โรงงำนปิโตรเคมี เปนนต้น  

ตัวอย่ำงชิ นงำน 

 
กำรทดสอบโดยวิธีกำรฉำยภำพด้วย

รังสี 
(Radiographic Testing : RT) 

กำรทดสอบโดยวิธีกำรฉำยภำพด้วยรังสี : เปนนกำรตรวจหำรอยต ำหนิ
ภำยในวัสดุ โดยใช้สำรกัมมันตภำพรังสี และใช้แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล  
เช่น แนวเชื่อมของงำนท่องำนขนส่งน  ำมัน  

ตัวอย่ำงชิ นงำน 

 
กำรตรวจสอบด้วยอนุภำคแม่เหล็ก 

(Magnetic Particle Testing : 
MT) 

กำรตรวจสอบด้วยอนุภำคแม่เหล็ก : เปนนวิธีกำรทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก 
และกระบวนกำรเหนี่ยวน ำให้เกิดสนำมแม่เหล็ก เพ่ือวัดหำควำมไม่
ต่อเนื่องบริเวณผิวและใต้ผิววัสดุ 
                                  ตัวอย่ำงชิ นงำน 
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ประเภทของกำรทดสอบ รำยละเอียด 

กำรทดสอบด้วยน  ำยำแทรกซึม 
(Liquid Penetrant Testing : PT) 

กำรทดสอบด้วยน  ำยำแทรกซึม : เปนนวิธีกำรใช้น  ำแทรกซึมหำรอย
บกพร่องที่เปิดสู่ผิวของชิ นงำนหรือแนวเชื่อม เช่น งำนท่อ งำนโครงสร้ำง
โลหะ 

ตัวอย่ำงชิ นงำน 

 
 

กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ 
(Visual Inspection Testing : VT) 

กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ :  เปนนกรรมวิธีพื นฐำน ส ำหรับกำรประเมิน
โครงสร้ำง หรือชิ นส่วนประกอบ โดยประเมินผลกำรตรวจสอบในระดับ
กำรยอมรับ (Acceptance) หรือไม่ยอมรับ (Rejection) ด้วยกำรใช้
สำยตำ 

ตัวอย่ำงชิ นงำน 
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นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรให้บริกำร NDT ด้ำน Inspection & Testing ได้แก่ 

- Ultrasonic Thickness Measurement (U.T.M.)เปนนหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในกำรตรวจสอบควำมหนำ
ของเนื อ วัสดุเช่น ผนัง Tanks Vessels Boilers และ Pipe Lines โดยทั่วไปจุดประสงค์ของกำรใช้เทคนิค
นี  คือ กำรตรวจติดกัน สอบกำรกัดกร่อน ปัญหำกำรกัดกร่อนเมื่อท ำกำรวัดจะท ำซ  ำในต ำแหน่งเดียวกัน 
บันทึกและท ำสถิติเพ่ือที่จะสำมำรถระบุอัตรำกำรกัดกร่อน และประเมินอำยุกำรใช้งำนคงเหลือเมื่อใช้งำน
ไปแล้ว 

- กำรทดสอบเพื่อหำส่วนผสมทำงเคมี (Positive Materials Identification: P.M.I.) 
เปนนกำรตรวจสอบเพ่ือบอกชนิดส่วนประกอบทำงเคมีของวัสดุซึ่งมีควำมจ ำเปนนของโลหะในงำน
อุตสำหกรรม  

- กำรทดสอบแรงดันโดยกำรอัดน้ ำ (Hydrostatic Testing)  
เปนนกำรทดสอบเพ่ือหำรอยรั่ว ควำมแข็งแรงของแนวเชื่อม และข้อต่อของงำนประกอบ โดยกำรอัดน  ำเข้ำ
ถังท่ีต้องกำรทดสอบจนเต็ม และให้ได้แรงดันตำมที่ต้องกำร 

- กำรตรวจสอบหำรอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (Holiday Detector / Leak Test : H/L)  
เปนนกำรตรวจสอบเพ่ือหำควำมบกพร่องที่ผิวเคลือบ ซึ่งผิวเคลือบมีหน้ำที่ป้องกันกำรกัดกร่อนของวัสดุที่
เปนนหลัก 

- กำรทดสอบควำมแข็ง (Hardness Testing)  
เปนนกำรทดสอบควำมแข็งของโลหะในกำรต้ำนทำนต่อกำรแปรรูปถำวร ซึ่งมีประโยชน์ในกำรน ำมำ
ออกแบบภำชนะรับแรงดันต่ำง ๆ 

1.2 กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยขั้นสูง (Advanced NDT)  
เปนนกำรพัฒนำต่อเนื่องจำกวิธีกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยขั นพื นฐำน โดยวิธีกำรตรวจสอบที่ใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนมำกขึ น โดยจะใช้บุคลำกร และระยะเวลำในกำรทดสอบ
น้อย สำมำรถให้ผลกำรตรวจสอบที่ชัดเจน เกิดควำมปลอดภัย และได้ผลกำรทดสอบที่รวดเร็ว แม่นย ำมำกขึ น 
อีกทั งยังครอบคลุมกว่ำกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยขั นพื นฐำน (Conventional NDT)  

นอกจำกนี  บริษัทได้มีกำรจัดหำอุปกรณ์ท่ีทันสมัยรองรับงำนทดสอบโดยไม่ท ำลำยขั นสูง ได้แก่ 

- Phase Array Ultrasonic Testing (PAUT)  
เปนนกำรใช้คลื่นเสียงควำมถี่สูง ในกำรตรวจควำมไม่สมบูรณ์ของเนื อโลหะ ซึ่งท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบภำยในชิ นงำนแสดงผลได้อย่ำงแม่นย ำ และแสดงภำพให้เห็น
เสมือนภำพรอยต ำหนิจริง 

- Tubular Inspection  
เปนนงำนตรวจสอบภำยในของ Tube และ Pipe ต่ำง ๆ 
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 กระบวนกำรให้บริกำรด้ำน NDT จะเริ่มรับงำนโดยทำงผู้ว่ำจ้ำงจะเปนนผู้ก ำหนดวิธี NDT ที่ใช้ใน
กำรทดสอบมำให้ทำงบริษัท พร้อมกับระบุรำยละเอียดของชิ นงำนที่จะให้ท ำกำรทดสอบ ซึ่งภำยหลังจำกที่ได้
ทดสอบชิ นงำนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในขั นตอนต่อไป ผู้ทดสอบจะท ำรำยงำนผลที่ได้จำก
กำรทดสอบให้กับผู้ว่ำจ้ำง เพ่ือประเมินควำมสมบูรณ์ของชิ นงำนตำมหลักเกณฑ์ (Code) ที่ใช้กับชิ นงำนนั น ๆ 
ต่อไป โดยบริษัทจะด ำเนินงำนทั งในส่วนของกำรทดสอบ และรำยงำนผลตำมมำตรฐำนสำกล 

 2.  กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection & Certification) กำรให้บริกำร
ตรวจสอบและรับรองคุณภำพ เปนนกระบวนกำรที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจำกกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย ซึ่งท ำโดยใช้
วิธีกำรทดสอบประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในกำรตรวจสอบชิ นงำน และประมวลผลกำร
ทดสอบ พร้อมทั งออกรำยงำนเพ่ือรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิ นงำน ซึ่งจะมีกำรให้ข้อสรุปว่ำชิ นงำนนั น ๆ  มี
สภำพเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่ กำรตรวจสอบสำมำรถท ำได้ทั งกำรตรวจสอบรับรองชิ นงำนแต่ละ
ชิ นงำน โดยด ำเนินกำรในระหว่ำงกำรผลิตใหม่ที่โรงงำนผู้ผลิต หรือในระหว่ำงกำรติดตั ง ณ สถำนที่ใช้งำน 
รวมทั งด ำเนินงำนภำยหลังกำรใช้งำน เช่น กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพประจ ำปีส ำหรับถังบรรจุก๊ำซ หรือ
กำรตรวจสอบรวมทั งระบบ (กำรตรวจสอบโรงงำน หรือ Plant Inspection Service) เปนนต้น 

บริษัทเปนนผู้ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพงำน ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญอิสระ (Third party)  
ตำมข้อก ำหนดตำมกฏหมำย ซึ่งท ำโดยวิธีกำรทดสอบประเภทต่ำง ๆ และประมวลผลกำรทดสอบพร้อมทั งออก
รำยงำนเพ่ือรับรองสภำพกำรใช้งำน โดยบริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี   

2.1 กำรตรวจสอบถังน  ำมันและปิโตรเลียม (Tank Inspection) 

- กำรตรวจสอบถังตำมกฎหมำย (Tank External & Internal Inspection by Code & Laws) 

- Welding Works 

- จัดหำผู้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนที่ได้ รับกำรรับรอง 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 กำรตรวจสอบโรงงำน (Plant Inspection Service)  

- กำรตรวจสอบภำชนะควำมดันและระบบท่อทำง ขณะเดิน เครื่องจักร (On-Stream Inspection/CUI 
Inspection of Pressure Vessel & Piping) 

- กำรตรวจสอบภำชนะควำมดันและระบบท่อทำง ขณะหยุดกำรท ำงำนของเครื่องจักร  (In Service Inspection 
during Plant Shutdown/Turnaround of Pressure Vessel & Piping) 

- กำรตรวจสอบหม้อไอน  ำ (Boiler) / หม้อต้ม (Hot Oil) ตำมกระทรวงอุตสำหกรรม (Boiler and Hot Oil 
Inspection & Certification as per MOI) 

- กำรก ำหนดวำระกำรตรวจสอบ ด้วยวิธีกำร Risk Based Inspection (RBI) และบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

- กำรก ำหนด Work Shop ส ำหรับงำน Shutdown หรือ Plant Turnaround (TA Scope Development & 
Scope Challenge) 
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- กำรตรวจ Plant และจัดระบบในกำรติดตำมสภำพกำรกัดกร่อนของ Plant ต่ำง ๆ (Plant Inspection 
& Corrosion Monitoring) 

- กำรวิเครำะห์ควำมเสียหำยของเครื่องจักร (Failure Analysis, Root Caused Analysis : RCA)  

- บริกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์และท่อระหว่ำงหยุดกำรท ำงำนของเครื่องจักร (TA/SD Maintenance 
Service) 

- Welding Works 

- จัดหำผู้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนที่ได้รับกำรรับรอง 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 และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรยก (Crane and Lifting Equipment Inspection) 
2.3 กำรตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซ (LPG และ NGV) 

- กำรทดสอบถังบรรจุ เมื่อครบวำระรำยปี และรำย 5 ปี (LPG Storage Tank Inspection) 

- กำรทดสอบรถบรรจุก๊ำซ (Gas Truck Inspection) 

- กำรทดสอบสถำนีบรรจุก๊ำซ (Gas Stations Inspection) 

- กำรทดสอบบถังบรรจุปิโตรเลียมเหลว (Liquid Hydrocabon Storage Tank Inspection) 

- กำรทดสอบถังบรรจุและขออนุญำตประกอบกิจกำร (Storage Tank Inspection & License Service) 
2.4 ศูนย์ฝึกอบรมช่ำงเชื่อม 

 เนื่องด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญถือเปนนส่วนส ำคัญส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้บริกำร
พัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองส ำหรับกำรทดสอบประเภทต่ำง ๆ ทั งภำยในและภำยนอกบริษัท โดย
มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพให้เพียงพอและครอบคลุมต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรทดสอบทำง
วิศวกรรมหลักสูตรกำรอบรมของบริษัท กำรบริกำรด้ำนกำรฝึกอบรมช่ำงเชื่อมและตรวจรับรองฝีมือช่ำง
เชื่อม (Welder / Welding Qualification Test) 

2. บริษัทให้บริกำรงำนฝึกอบรมบุคลำกรและให้กำรรับรองทำงด้ำนงำนเชื่อมตำมมำตรฐำนสำกล  
โดยศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวงแรงงำนฯ ในกำรให้บริกำรทดสอบช่ำงเชื่อม
ได้ อีกทั งยังสำมำรถทดสอบช่ำงเชื่อมตำมหลักสูตรมำตรำฐำนสำกล ASME, AWS, ISO, และ EN  
พร้อมออกใบประกำศนียบัตรรับรองทั งภำคทฤษฎีและภำคปฎิบัติ อบรมโดยทีมงำนวิศวกรงำนเชื่อมที่  
ผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมและวิจัยเชื่อมแห่งเยอรมัน (SLV Mannheim Germany) ซึ่งลูกค้ำที่บริษัทเคย
ให้บริกำรงำนฝึกอบรมมีดังนี  บริษัทอิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน),บริษัท ซิโน-ไทย เอ็น
จีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน),  บริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จ ำกัด, สยำมคอนสตรัคชั่น 
กรุ๊ป จ ำกัด, บริษัท พรีเมียร์ เมททอล (2003) จ ำกัด, บริษัท เอ็น.พี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด, บริษัท บี.พี.
แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด,)ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วำย เจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย เปนนต้น   ลูกค้ำ
หลักของบริษัทจะเปนนบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน), บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  และ
ผู้รับเหมำทั งรำยใหญ่และรำยย่อยต่ำงๆ อีกหลำยรำย 
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บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 

งำนที่บริษัทยังไม่ได้ส่งมอบรำยกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังนี  

ล ำดับ ประเภทงำน จ ำนวนงำน มูลค่ำงำน  
(ล้ำนบำท) 

1 กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 11 27,358,678 
2 งำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพ 14 20,100,384 
 รวม 25 47,459,062 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) งำนบริกำรตรวจสอบ Safety Relief Valve 
LPG Sphere ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี (1 มกรำคม 2561 – 31 กุมภำพันธ์ 2565) 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) งำนโครงกำรก่อสร้ำง The 
Construction of Mass Transit System C2 / MRT Red Line (บำงซื่อ-รังสิต) ระยะเวลำโครงกำร 159 
วัน (22 มกรำคม 2561 – 29 มิถุนำยน 2561) 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  สัญญำจ้ำงเหมำตรวจสอบระบบไฟฟ้ำและระบบ
ป้องกันฟ้ำผ่ำ ระยะเวลำโครงกำร  1,095 วัน (14 มีนำคม 2561 – 14 มีนำคม 2563) 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท China Petroleum Pipeline Bureau  งำนโครงกำร RA#6-Ratchaburi 
Pipeline Project (RRPP) ระยะเวลำโครงกำร (5 มีนำคม 2561 – 2562) 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด (มหำชน) สัญญำจ้ำงเหมำทดสอบถังเก็บและ
จ่ำยก๊ำซครบวำระ 5 ปี และทดสอบเพ่ือต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (แบบ 
ธพ.ก.2) คลังก๊ำซฯ โรงบรรจุก๊ำซฯ และสถำนีบริกำรก๊ำซกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม ระยะเวลำสัญญำ (29 
มีนำคม 2561 – กันยำยน 2561) 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท CTCI (THAILAND) COMPANY LIMITED งำนโครงกำร WPS & PQR 
FOR ALLOY P42 & P45 LIWA PIPING FABRICATION WORKS OF FABRICATION WORK FOR A/G 
PIPING OF LIWA PROJECT ระยะเวลำโครงกำร (16 -31 พฤษภำคม 2561) 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท CTCI (THAILAND) COMPANY LIMITED งำนโครงกำร CS-NACE HARDNESS 
TESTING WORKS OF LPIC EPC1 SCU PROJECT OF CCJV / CTCI JOINT VENTURE IN MAPKHA , 
RAYONG PROVINCE THE KINGDOM OF THAILAND ระยะเวลำโครงกำร (15 มกรำคม – 30 สิงหำคม 2561) 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) สัญญำจ้ำงผู้ควบคุมคุณภำพงำน 
(QC SUPERVISOR) ในช่วงหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ปี 2561 ระยะเวลำสัญญำ (1 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 
2561) 

∞ บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) สัญญำว่ำจ้ำง งำนตรวจ
คุณภำพงำนเชื่อม (NDT) J.2389 โครงกำรปรับปรุงท่อ Cross Pipe Type ท่อบนบก 36”&42” โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ จังหวัดระยอง ระยะเวลำสัญญำ (22 พฤษภำคม – 28 กันยำยน 2561 
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บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด  

ผู้น ำเข้ำ จ ำหน่ำย อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงแท่นขุดเจำะ ผลิต และจ ำหน่ำยส่งน  ำดิบ/น  ำ

ดื่ม/น  ำประปำซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.77 ของทุนจดทะเบียน เพื่อขยำยกำรลงทุนด้ำนกำรผลิตและ

ขำยน  ำประปำและรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัท ในอนำคต  
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บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จ ำกัด 

บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ำกัด (บริษัทในเครือของพีเออี) ซึ่งด ำเนินธุรกิจด้ำนศูนย์ฝึกอบรม
ให้กับบุคคลทั งภำยในบริษัทในเครือ PAE  และบุคลลภำยนอกองค์กร ทั งแบบ In house และ Public โดยใน
เบื องต้น จะเน้นที่เกี่ยวข้องกับด้ำนควำมปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
บริหำร(จป.บริหำร), เจ้ำหน้ำที่ ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ระดับหัวหน้ำงำน (จป. หัวหน้ำงำน ),  
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (คปอ.) ซึ่งได้ขึ นทะเบียนและ
ได้รับใบอนุญำตเปนนศูนย์ฝึกอบรม ทั งสำมหลักสูตรข้ำงต้น  จำกกองควำมปลอดภัย กรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน กระทรวงแรงงำน เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มจัดอบรมให้กับลูกค้ำ ทั งภำยในและภำยภำยนอกองค์กร
แล้วในช่วงปลำยปี 2018 และยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยอ่ืน ๆ เช่น ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
ตำมกฎหมำย ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง (Work at Height) ควำมปลอดภัยในกำรใช้นั่งร้ำน 
(Scaffolding) ควำมปลอดภัยในกำรใช้ปั้นจั่น ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรท ำงำนงำนด้ำนไฟฟ้ำ ควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอขึ นทะเบียนกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน) 
        นอกจำกนี ยังมีหลักสูตรข้อก ำหนด (Requirement) และ กำรตรวจประเมินภำยใน (Internal Audit) 
ของระบบบริหำรจัดกำร ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007 และยังได้ขึ นทะเบียนกับกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม เปนนผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษำ เรียบร้อยแล้ว 
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บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และทักษะแก่พนักงำนในหลำยหลักสูตร โดยวิทยำกรในฝ่ำย 

QHSE เช่น อบรมข้อก ำหนดของระบบบริหำรจัดกำร ( ISO Requirement) กำรประเมินปัญหำสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Aspect), ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมกฏหมำย ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง 
(Work at Height) ควำมปลอดภัยในกำรใช้นั่งร้ำน (Scaffolding) ควำมปลอดภัยในกำรใช้ปั้นจั่น กำรจัด
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ, กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น, 5ส. เปนนต้น 
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กำรตลำดและกำรแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้น ให้บริกำรด้ำนงำนวิศวกรรม, กำรก่อสร้ำง, กำรให้บริกำร บ ำรุงรักษำซ่อมแซมอุปกรณ์

ต่ำงๆ ให้แก่บริษัทกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนรวมถึงกำรจัดส่งพนักงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  เพ่ือร่วม

ปฏิบัติงำนกับบริษัทชั นน ำ ทั งงำนบนฝั่งและนอกชำยฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั งภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ  โดยบริษัทให้ควำมส ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงสูงสุด ทั งด้ำนบุคลำกร วัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และสภำพแวดล้อม รวมถึง คุณภำพของงำนที่ส่งมอบให้กับลูกค้ำ  

เนื่องจำกเศรษฐกิจปัจุจุบันมีกำรแข่งขันของธุรกิจเปนนจ ำนวนมำก บริษัทจึงมีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ด้ำนกำรตลำด โดยมีปรับเปลี่ยนกำรประมูลงำน โดยบริษัทจะเข้ำร่วมประมูลงำนในส่วนงำนที่บริษัทที่มีควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะทำง หรือในส่วนงำน Shut Down หรือ Turnaround service มำกขึ นเนื่องจำกโรงงำนต่ำงๆ 

ที่เปิดท ำกำรมำนำน จ ำเปนนที่จะต้องมีกำร service หรือ maintenance งำน Offshore service โดยบริษัทได้

ก ำหนดกลยุทธ์ไว้ว่ำ ในโครงกำรหนึ่งๆนั น บริษัทจะขอรับงำนได้มำกกว่ำ 1งำน ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัทจะรับงำน

ด้ำนก่อสร้ำงงำนติดตั งเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัทก็จะรับงำนทำงด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรเพ่ิมด้วย เพื่อบริษัท

จะได้รับงำนในลักษณะ turn-key เปนนต้น      

กลยุทธ์กำรแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของงำนรวมถึงกำรให้บริกำรทั งก่อนและหลังกำร

ด ำเนินงำน ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำจะสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ลูกค้ำ โดยทั งนี บริษัทได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขันและ

นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทว่ำ บริษัทจะเน้นกำรรับงำนจำกหลำยองค์กรชั นน ำของกลุ่มน  ำมัน โรง

กลั่นน  ำมัน โรงแยกก๊ำซ  โรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงำน โดยกำรให้บริกำรอย่ำงดีและสุด

ควำมสำมำรถ โดยถ้ำลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบริษัทและได้ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพจำกลูกค้ำ

หลำยรำย อำจส่งผลให้บริษัทได้รับมอบหมำยงำนจำกหน่วยงำนมำกอ่ืนๆมำกขึ น 

ลักษณะของลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำย  

ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เปนน 2 กลุ่มตำมลักษณะของธุรกิจได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มงำนไฮโดรคำร์บอน

และลูกค้ำกลุ่มงำนโครงสร้ำงพื นฐำน โดยลักษณะของลูกค้ำทั ง 2 กลุ่มนี  จะมีทั งภำครัฐวิสำหกิจและเอกชน ใน

ส่วนกลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทคือกลุ่มอุตสำหกรรมส ำรวจและขุดเจำะน  ำมันโรงกลั่นน  ำมัน โรงแยกก๊ำซ  โรงงำน

อุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงงำนกระดำษและโรงไฟฟ้ำ , สัดส่วนลูกค้ำของบริษัทอำจเปลี่ยนแปลงตำมสภำพ

เศรษฐกิจและสภำวกำรณ์ต่ำงๆ ดังนั นกำรด ำเนินงำนของบริษัทอำจไม่ได้ขึ นอยู่กับลูกค้ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

โดยเฉพำะ   
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สภำพภำพรวมอุตสำหกรรมที่ผ่ำนมำ   
สืบเนื่องรำคำจำกน  ำมันดิบในตลำดโลกลดลงต่อเนื่องในช่วงห้ำปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะ ในปี พ.ศ. 2561 

ตอนต้นปี ระดับรำคำลดลงมำอยู่ที่ 60 เหรียญต่อบำร์เรล แต่ปรับขึ นไปเกิน 70 เหรียญต่อบำร์เรล ได้ระยะหนึ่ง 
ก่อนที่จะลดลงมำที่ประมำณ 50 เหรียญต่อบำร์เรล ช่วงปลำยปี จำกกำรผันผวนของรำคำน  ำมันดังกล่ำว ท ำให้
กำรลงทุนทำงด้ำนกำรขุดเจำะและส ำรวจชลอตัว จึงมีผลกระทบท ำให้โครงกำรอื่นๆและปริมำณงำนที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทในอุตสำหกรรมน  ำมันและกำซ ต้องลดลงไปด้วย  ดังนั นผู้รับเหมำจึงจ ำเปนนต้องปรับเปลี่ยนกลยุ ทธ์
ใหม่ต้องปรับลดค่ำใช้จ่ำย ลดต้นทุนในกำรประมูลงำน หรือหำพันธมิตรในกำรรับงำนมำกขึ นกว่ำเดิม 
 

ภำวะกำรแข่งขัน 

 บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งประเภทงำนเดียวกันที่รับงำนจำกหน่วยงำนเอกชน
เปนนหลักโดยบริษัทเชื่อว่ำหำกในอนำคต ถ้ำหำกบริษัทมีกำรขยำยตัวด้ำนกำรลงทุนหรือมีขอบข่ำยกำรลงทุนใน
กำรด ำเนินงำนมำกขึ น  บริษัทเชื่อว่ำบริษัทมีขีดควำมสำมำรถเพียงพอในกำรรับงำนจำกหน่วยงำนรำชกำร หรือ
รัฐวิสำหกิจขนำดใหญ่เพ่ิมขึ นขณะนี บริษัทที่ด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ น  แต่ด้วยควำม
เชี่ยวชำญในกำรท ำงำนของบริษัทในหลำยๆด้ำนไม่ว่ำจะเปนนกำรส่งพนักงำนที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพเพ่ือ
เข้ำไปซ่อมบ ำรุงในงำน offshore และ onshore ,งำนประกอบ โดยบริษัทมีโรงประกอบรองรับทั ง 3 แห่ง โดย
บริษัทถือว่ำเปนนกลยุทธ์ส ำคัญในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมนี  ซึ่งบริษัทยังมั่นใจว่ำบริษัทจะได้รับกำรยอมรับ
จำกลูกค้ำในด้ำนคุณภำพและกำรท ำงำนรวมถึงประสบกำรณ์และชื่อเสียงของบริษัท 
 1.จ ำนวนคู่แข่งรำยเดิมในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
 ส ำหรับงำนด้ำนอุตสำหกรรมรับเหมำ EPC ในประเทศในปัจจุบัน มีแนวโน้มกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกขึ น 
เนื่องจำกผู้ให้บริกำร มีคู่แข่งขันรำยเดิมที่ต่ำงก็พำกันพัฒนำศักยภำพของตนเองให้ดียิ่งขึ น รวมถึงควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรโครงกำร และประสบกำรณ์ทำงวิศวกรรมก็เปนนปัจจัยส ำคัญ และขณะที่แนวโน้มโครงกำรก่อสร้ำง
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมีเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักด้วยแล้ว กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเดียวกันมำกเกินไป
อำจก่อให้เกิดเปนนอุปสรรคในกำรท ำงำนของบริษัท  
 2.คู่แข่งรำยใหม่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
 ส ำหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนี มีคู่แข่งรำยใหม่เปนนจ ำนวนมำก เนื่องจำกผู้รับเหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญ
จัดตั งและด ำเนินกิจกำรด้วยตัวเองซึ่งเล็งเห็นถึงผลก ำไร จึงท ำให้คู่แข่งเกิดขึ นเปนนจ ำนวนมำกและถือว่ำเปนน
อุปสรรคในกำรท ำงำนเพรำะ เมื่อมีคู่แข่งเกิดขึ นจ ำนวนมำกจึงท ำให้มีกำรแข่งขันกันด้ำนรำคำกันอย่ำงสูงท ำให้
แต่ละโครงกำรมีผลก ำไรค่อนข้ำงต่ ำ 
 3.อ ำนำจในกำรต่อรองของ Supplier  
 บริษัทมีอ ำนำจในกำรต่อรองกับ Supplier ค่อนข้ำงต่ ำเนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบค่อนข้ำงน้อยและลูกค้ำมี 
Approve Material List (AML) รวมมำด้วยแล้วนั น ซึ่งหมำยถึงบริษัทจะต้องซื อวัตุดิบจำกเจ้ำที่เปนน AML 
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เท่ำนั นท ำให้บริษัทไม่สำมำรถเลือก Supplier อ่ืนได้ จึงเปนนอุปสรรคอีกอย่ำงหนึ่งในกำรท ำงำนท ำให้มีต้นทุน
กำรด ำเนินงำนที่เพ่ิมขึ นส่งผลท ำให้ก ำไรลดน้อยลง 
 4.สินค้ำทดแทน 
 หำกมองในธุรกิจหลักถือว่ำสินค้ำทดแทนกันมีค่อนข้ำงมำก ก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรเจำะตลำดแต่ถ้ำ
หำกธุรกิจที่จับมือร่วมกันกับผู้ผลิตรำย (Partner) อ่ืนๆได้ถือว่ำเปนนโอกำสที่ดีในกำรท ำธุรกิจอ่ืนๆร่วมกัน 
 5.อ ำนำจในกำรต่อรองของลูกค้ำ 

ลูกค้ำมีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกขึ น เนื่องจำกธุรกิจมีคู่แข่งเปนนจ ำนวนมำกและปัจจุบันมีกำรเสนอรำคำ
แบบE-Auction ซึ่งเปนนกำรยื่นประมูลงำนแบบ Real Time โดยให้บริษัทเสนอรำคำภำยในเวลำที่ก ำหนดท ำให้
ต้องมีกำรตัดสินใจ ณ ตอนนั นทันทีเพ่ือกำรเสนอรำคำให้ได้งำนนั นๆ ซึ่ งบริษัทจะต้องลดรำคำให้ได้มำกที่สุด
เพ่ือให้สำมำรถชนะกำรแข่งขันได้ซึ่งถือได้ว่ำลูกค้ำมีอ ำนำจในกำรต่อรองสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 46 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

โครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงกำรและงำนที่บริษัทได้รับงำนเซ็นสัญญำ งำนส่งมอบ

และยังไม่ได้ส่งมอบ 

บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ โดยต้นเดือนมกรำคม 2561 บริษัทได้รับงำน
กำรให้บริกำรด้ำนอุตสำหกรรมน  ำมันและธรรมชำติกับ บริษัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ำรวจและผลิตจ ำกัด 
หน่วยงำนสงขลำและนครศรีธรรมรำช โดยบริษัทได้ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงและงำนติดตั งเครื่องมือและอุปกรณ์ 
จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและให้เช่ำเครื่องมือเครื่องจักร รวมทั งจัดหำแรงงำนเพ่ือท ำงำน Off shore มูลค่ำ
งำน 161,120,012.72  ล้ำนบำท 

 เดือนกันยำยน 2560 บริษัทได้รับกำรเซ็นสัญญำกำรให้บริกำรด้ำน Manpower Supply ในงำน E&I 
จำกบริษัท Siam Kraft Industry จ ำกัด มูลค่ำ 54.680 ล้ำนบำท และค่ำบริกำรล่วงเวลำอีก 12.875  
ล้ำนบำท  

 ตั งแต่เริ่มโครงกำรจนถึงสิ นปี 2561 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน Manpower Supply รวมมูลค่ำ 31.683 
ล้ำนบำท และค่ำล่วงเวลำมูลค่ำ 4.435 ล้ำนบำท หรือเปนนงำน Backlog ส ำหรับปี 2562 อีก 20.505 
ล้ำนบำท และค่ำล่วงเวลำอีก 2.70 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 ตั งแต่เดือนเมษำยน 2561 – กรกฏำคม  2561  บริษัทได้รับกำรเซ็นสัญญำกำรให้บริกำรงำนเพ่ิมของ
โครงกำร TOPS ด้ำน วิศวกรรม,งำนท่อ และเครื่องกล จำก PTTGC มูลค่ำ 0.440 ล้ำนบำท  

 ตลอดทั งปี 2561 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน Mainteneance & Rental Service และ NCR oil Spill 
Respone Projecti รวมมูลค่ำ 1.065 ล้ำนบำท 

 ตลอดทั งปี 2561 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน Mainteneance & Rental Service รวมมูลค่ำ 0.054 ล้ำน
บำท 

 ตลอดทั งปี 2561 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน Blasting , Manpower, Project รวมมูลค่ำ 0.719 ล้ำนบำท 

 ตลอดทั งปี 2561 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน Training รวมมูลค่ำ 0.132 ล้ำนบำท 
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งำนที่บริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

 
ลักษณะงำน 

 
มูลค่ำงำน (ล้ำนบำท) 

1. TOPS HG Polisher (Audiont 
work) 

งำนวิศวกรรม, Pipins,Mechanic 0.200 

2. TOPS HG Polisher (Audiont 
work) 

งำนวิศวกรรม, Pipins,Mechanic 0.240 

3. Tank B100 – PTT งำนวิศวกรรม, 
ถัง Piping , Mechanical 

3.50 

4. Maintenance & Rental Service Service 1.065 
 

5. Construction and Installation 
Contract – Chevron Songkhla 

Manpower Supply Equipment 
Rental & Faicilitation 

161.120 
 
 

6. Manpower Supply 
งำน E&I 

Manpower supply 
 

31.683 

7. จำกบริษัท SKIC และค่ำบริกำร
ล่วงหน้ำ 

Manpower supply 
 

4.435 

8. Man Power for P-1452B 
Machining work 

Manpower Service 
 

0.200 

9. Piping Work Piping Work 0.240 
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งำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงของบริษัท ณ ปี 2561 

 

ล ำดับ 

 

โครงกำร 

 

ลักษณะงำน 

 

มูลค่ำงำน (ล้ำนบำท) 

1 Manpower Supply งำน E&I ของ 

บริษัท Siamkraf industry  

Manpower Supply 20.50 

2 Manpower Supply  Manpower Supply (O.T) 2.50 
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ผลงำนที่ส่งมอบแล้วเสร็จของบริษัทในปี 2558-2560 

 
ล ำดับ 

 
คู่ค้ำ/ลูกค้ำ/โครงกำร 

 
มูลค่ำงำน 
(ล้ำนบำท) 

 
ระยะเวลำ 

 
ลักษณะงำน 

1. TPK 44.593 มกรำคม 2557- มิถุนำยน 2559 งำน E&I 

2. IRPC 26.85 พฤษภำคม 2559 – ธันวำคม 2559 งำน Instreament 
Electrical , Piping 

3. PTT 11.33 มีนำคม 2559- ธันวำคม 2559 งำนสถำนีบริกำรน  ำมัน 
งำน E&I, Piping 

4. LEC 1.76 พฤษภำคม 2559 – ธันวำคม 2559 Supply Meterial 
Trance rental 

5. PTT 35.0 สิงหำคม 2559 – เมษำยน 2561 งำนถังน  ำมัน 
งำน E&I, Piping 

6. Hyundai 74.22 มกรำคม 2557- ตุลำคม 2558 Building Structure 

7. SumSung ITD 123.025 มกรำคม 2557- ตุลำคม 2558 E & I Work 

8. PTT Phenol 
PTTGC 
PTTME 

41.90 มกรำคม 2558 – ธันวำคม 2558 งำน Instreament 
Electrical , Piping 

9. PTT GC  TOPS 19.5 เมษำยน 2559- ธันวำคม 2559 งำน Machanical 

10 PTT GC JiFFy 3  1.70 มกรำคม 2560 – มีนำคม 2560 งำน Piping 

11 PTTPLC 2.90 กุมภำพันธ์ 2560 – พฤษภำคม 
2560  

งำนสถำนีบริกำรแก๊ส  
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กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำที่ส ำคัญกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำที่ส ำคัญ 

บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจและกำรบริหำรงำนใน
ระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ดังต่อไปนี้ 

ปี 2559 

• วันที่ 8 มกรำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรรมกำรบริษัทรับทรำบกำรลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท,กรรมกำรบริหำร,เลขำนุกำรบริษัท ของนำยรัฐชัย  ภิชยภูมิ มีผลตั งแต่วันที่ 8 มกรำคม 2559 

เปนนต้นไป  

• วันที่ 8 มกรำคม 2559  สืบเนื่องจำกนำยรัฐชัย ภิชยภูมิ ได้ขอลำออกจำกกำรเปนนกรรมกำรและ

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผู้มี

อ ำนำจลงนำมแทนบริษัทโดยชื่อและจ ำนวนกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทคือ นำงอุไร

รัตน์ บุญอำกำศ  นำยอำนนท์  เลขำสถำพร นำยสมพร มั่งมี กรรมกำรสองในสำมคนนี  ลงลำยมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท มีผลตั งแต่วันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2559 เปนนต้นไป    

• วันที่ 8 มกรำคม 2559  มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตั งนำงสำววรำภรณ์ วงค์สิงห์โต ให้

ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทแทนนำยรัฐชัย ภิชยภูมิ ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2559  

เปนนต้นไป  

• วันที่ 26 มกรำคม 2559 บริษัทได้ถูกเจ้ำหนี ทำงกำรค้ำยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรกลำงต่อศำลล้มละลำย

กลำงโดยศำลมีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรและศำลนัดไต่สวนโดยทั งนี ในกำรยื่นค ำร้องดังกล่ำว 

เจ้ำหนี ได้กล่ำวอ้ำงมูลหนี จ ำนวน 12,396,287.78 บำท โดยเปนนหนี ค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงและงำน 

Hydro test รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรท ำงำนในหน่วยงำนลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่ง

เปนนยอดหนี ค้ำงช ำระในปี 2556 และ 2557   

• วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 รับทรำบกำรลำออกของนำยชัยวัฒน์ กรรณสูตร  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ เนื่องจำกปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ โดยมีผลตั งแต่วันที่ 29  กุมภำพันธ์  

2559  เปนนต้นไป 

• วันที่ 1 มีนำคม 2559  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) ขึ นเครื่องหมำย SP 

หลักทรัพย์ PAE ของบริษัท เนื่องจำกอำจเข้ำข่ำยถูกเพิกถอนจำกกำรเปนนหลักทรัพย์จดทะเบียน อัน

เปนนผลมำจำกที่บริษัทได้น ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี สิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ต่อตลำดหลักทรัพย์ 

โดยปรำกฏข้อมูลว่ำบริษัทมีฐำนะกำรเงินที่อำจเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนจำกกำรเปนนหลักทรัพย์จด

ทะเบียน กล่ำวคือ มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ำกว่ำศูนย์ ตลำดหลักทรัพย์จึงพิจำรณำฐำนะกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทว่ำจะเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนหรือไม่ จึงขึ นเครื่องหมำย SP (Suspension) เพ่ือ
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ห้ำมกำรซื อหรือขำยหลักทรัพย์ PAE ของบริษัท ตั งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559 จนกว่ำตลำดหลักทรัพย์

จะได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่ำว ทั งนี ไม่เกิน 7 วันท ำกำร หรือภำยในวันที่ 9 มีนำคม 2559  

• นอกจำกนี  ในวันที่ 1 มีนำคม 2559 ตลำดหลักทรัพย์ยังได้ขึ นเครื่องหมำย SP และ NP กรณีผู้สอบ

บัญชีไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน กลต.”) อำจสั่งกำรให้บริษัทแก้ไขงบกำรเงินได้ ตลำด

หลักทรัพย์จึงขึ นเครื่องหมำย SP เพ่ือห้ำมกำรซื อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ของวันที่ 1 

มีนำคม 2559 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลำในกำรพิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบัญชีประกอบ

กับตัวเลขในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน อย่ำงระมัดระวัง กรณีดังกล่ำวตลำด

หลักทรัพย์จะขึ นเครื่องหมำย NP ตั งแต่กำรซื อขำยรอบเช้ำวันที่ 2 มีนำคม 2559 แต่ยังคงห้ำมกำรซื อ

หรือขำยหลักทรัพย์ PAE ของบริษัทต่อไปเนื่องจำกอยู่ระหว่ำงพิจำรณำฐำนะกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทว่ำจะเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนหรือไม่ด้วยอีกกรณีหนึ่ง 

• วันที่ 9 มีนำคม 2559  ตลำดหลักทรัพย์แจ้งด ำเนินกำรกับบริษัท กรณีบริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะ

กำรเงินและกำรด ำเนินงำน (NC ระยะที่ 1) จำกกำรพิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี สิ นสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2558 ของบริษัท ซึ่งเข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกส่วนของผู้

ถือหุ้นมีค่ำน้อยกว่ำศูนย์เปนนจ ำนวน (135) ล้ำนบำท เพ่ือให้เปนนไปตำมควำมในข้อบังคับตลำด

หลักทรัพย์ โดยตลำดหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรดังนี  

• ประกำศว่ำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1 (NC 

ระยะที่ 1) พร้อมทั งขึ นเครื่องหมำย NC (Non-compliance) ตั งแต่วันที่ 9 มีนำคม 2559 และยังคง

เครื่องหมำย SP (Suspension) ห้ำมกำรซื อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 

• ห้ำมซื อหรือขำยหลักทรัพย์จนครบ 30 วัน นับจำกวันที่ประกำศตำมข้อ 1 หรือจนถึงวันที่ 7 เมษำยน 

2559 ทั งนี เพ่ือให้ผู้บริหำรของบริษัทมีเวลำที่จะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่

เหมำะสมและเปนนประโยชน์ที่สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

• ให้บริษัทแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2559 เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้

ลงทุนถึงทำงเลือกว่ำบริษัทจะท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเสนอผู้ถือหุ้นหรือจะฟ้ืนฟูกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติ

ล้มละลำย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทำงเลือกอ่ืนใดที่เปนนประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจน

ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรในทำงเลือกดังกล่ำว 

• อนุญำตให้ซื อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทได้ตั งแต่วันที่  8 เมษำยน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภำคม 

2559 ภำยหลังมีข้อมูลตำมข้อ 3 ที่ครบถ้วนและชัดเจนแล้วเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสซื อหรือขำย

หลักทรัพย์อีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสั่งห้ำมกำรซื อหรือขำยหลักทรัพย์ในระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูกิจกำร  
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• ห้ำมซื อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทตั งแต่วันที่ 10 พฤษภำคม 2559 เปนนต้นไปจนกว่ำบริษัทจะ

สำมำรถด ำเนินกำรให้เหตุแห่งกำรเพิกถอนหมดไป โดยบริษัทมีหน้ำที่ต้องรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร

ฟ้ืนฟูกิจกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ ทุก 3 เดือนหรือในวันเดียวกับวันครบก ำหนดส่งงบกำรเงินในแต่ละไตร

มำส 

• ตลำดหลักทรัพย์จะให้ระยะเวลำบริษัทในกำรแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอน 3 ปีนับตั งแต่วันที่ 9 มีนำคม 

2559 โดยก ำหนดเปนน 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลำ 1 ปี และจะประกำศรำยชื่อของบริษัททุกระยะ 

ได้แก่ NC ระยะท่ี 1 NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3 โดยบริษัทอำจขอขยำยระยะเวลำฟ้ืนฟูกิจกำรได้ 

1 ครั ง เปนนระยะเวลำไม่เกิน1 ปี (รวมระยะเวลำสูงสุดในกำรฟื้นฟูกิจกำรไม่เกิน 4 ปี) โดยหำกบริษัทไม่

สำมำรถด ำเนินกำรให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตลำดหลักทรัพย์จะเสนอ

คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทต่อไป 

• วันที่ 4 เมษำยน  2559  บริษัทได้ชี แจงแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเปนนหลักทรัพย์จด

ทะเบียน อันเนื่องมำจำกกำรที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศว่ำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ำข่ำยอำจถูกเพิก

ถอนระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1 โดยบริษัทได้แจ้งว่ำมีมติอนุมัติเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรฟื้นฟูกิจกำรผ่ำน

ศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย ซึ่งผู้ท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรที่ศำลมีค ำสั่งแต่งตั งจะเปนน

ผู้จัดท ำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนแทนบริษัทรวมทั งให้ถือเอำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรที่ศำลมีค ำสั่งเห็นชอบเปนน

แผนแก้ไขเหตุเพิกถอนต่อไป และด้วยเหตุที่ในเวลำนั นบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรถูกเจ้ำหนี ทำงกำรค้ำรำย

หนึ่งยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงอยู่แล้ว ซึ่งตำมกฎหมำยล้มละลำยบริษัทไม่

สำมำรถยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรด้วยตัวบริษัทเองซ้อนเข้ำไปในระหว่ำงที่คดีดังกล่ำวได้ บริษัทจึงเข้ำไป

ในคดีดังกล่ำวเพ่ือขอให้ศำลแต่งตั งบริษัทเปนนผู้ท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเอง ทั งนี เพ่ือจะได้มีกำรเสนอแผน

ฟ้ืนฟูกิจกำรเปนนกำรแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเปนนหลักทรัพย์จดทะเบียน เพ่ือเปนนประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป  

• วันที่  8 เมษำยน 2559  ตลำดหลักทรัพย์ได้ประกำศเกี่ยวกับกำรอนุญำตและกำรห้ำมซื อขำย

หลักทรัพย์ PAE ของบริษัท เนื่องจำกบริษัทเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่ำงปรับปรุง

แก้ไขฐำนะทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้เปนนไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และโดยผล

จำกกำรที่บริษัทได้แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ว่ำมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมั ติเลือกให้

บริษัทด ำเนินกำรฟ้ืนฟูกกิจกำรผ่ำนศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย เมื่อวันที่ 4 

เมษำยน2559 ตลำดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้ด ำเนินกำรดังนี  

• อนุญำตให้หลักทรัพย์ PAE ของบริษัทซื อหรือขำยได้ระหว่ำงวันที่  8 เมษำยน 2559 ถึงวันที่  9 

พฤษภำคม 2559  
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• ตลำดหลักทรัพย์จะขึ นเครื่องหมำย SP (Suspension) ห้ำมซื อหรือขำยหลักทรัพย์ของ PAE ตั งแต่วันที่ 

10 พฤษภำคม 2559 เปนนต้นไปจนกว่ำบริษัทจะสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขฐำนะกำรเงินและ

กำรด ำเนินงำนให้เปนนไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั งนี  บริษัทมีหน้ำที่รำยงำนควำมคืบหน้ำ

ของกำรด ำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบทุกไตรมำสโดยน ำส่งพร้อมกับกำรน ำส่งงบกำรเงินจนกว่ำ

จะสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้เปนนไปตำมข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรของบริษัท

ต่อไป 

• วันที่ 28 เมษำยน 2559  ตลำดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันท ำกำรซื อขำยวันสุดท้ำยของบริษัท คือ วันที่ 9 

พฤษภำคม ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ได้อนุญำตให้หลักทรัพย์ของบริษัท ซื อหรือขำยได้ระหว่ำงวันที่ 8 

เมษำยน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภำคม 2559 เปนนเวลำ 30 วัน นั นตลำดหลักทรัพย์ขอแจ้งเตือนวันท ำ

กำรซื อขำยวันสุดท้ำยให้ผู้ลงทุนทรำบอีกครั ง 

• วันที่ 10 พฤษภำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบว่ำ นำงอุไรรัตน์ บุญอำกำศซึ่งด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท , ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 

พฤษภำคม 2559 

• วันที่ 16 พฤษภำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบว่ำนำงสำววรรณำ  เมลืองนนท์ ซึ่ง

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทเพ่ือขอ

ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว โดยมีผลตั งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 เปนนต้นไป 

• วันที่ 13 กรกฏำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบว่ำนำยอำนนท์ เลขำสถำพร ซึ่งด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร และผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทได้มีหนังสือแจ้งควำม

ประสงค์มำยังบริษัทเพ่ือขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว โดยมีผลตั งแต่วันที่ วันที่ 13 

กรกฏำคม 2559 เปนนต้นไป  

• วันที่ 13 กรกฏำคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั งนำยวีรพันธ์ ณ ระนอง เปนน

กรรมกำรบริหำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง โดยมีผลตั งแต่วันที่ 13 กรกฏำคม 2559 เปนนต้นไป  

• วันที่ 13 กรกฏำคม  2559  สืบเนื่องจำกนำยนำยอำนนท์ เลขำสถำพร ได้ขอลำออกจำกกำรเปนน

กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนแปลง

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท โดยชื่อและจ ำนวนกรรมกำรซื่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท

คือ นำยสมพร มั่งมี และ นำยวีรพันธ์    ณ ระนอง ลงลำยมือชื่ อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของ

บริษัท มีผลตั งแต่วันที่ 13 กรกฏำคม พ.ศ. 2559 เปนนต้นไป    
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•  วันที่ 26  สิงหำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบว่ำนำยภำณุวัฒน์ บุญญะกิติ ซึ่งด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท,กรรมกำรอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทเพ่ือขอลำออกจำก

กำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวโดยมีผลตั งแต่วันที่ วันที่ 24 สิงหำคม 2559 เปนนต้นไป  

• วันที่ 26  สิงหำคม 2559  มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประชุมครั งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 

สิงหำคม พ.ศ. 2559 มีมติแต่งตั ง นำยวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว , และนำยพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง เปนนกรรมกำร

บริษัทแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง นี มีผลตั งแต่วันที่ 24 สิงหำคม 2559 เปนนต้นไป 

• วันที่ 23 กันยำยน 2559   ก ำหนดวันใช้สิทธิ PAE-W1 ครั งสุดท้ำยและก ำหนดวันห้ำมซื อขำย วันที่ 02 

พฤศจิกำยน 2559 ถึงวันที่  02 พฤศจิกำยน 2559ร บริษัทขอรำยงำนผลกำรซื อขำยดังต่อไปนี  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรจองซื อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั งที่ 1 (PAE-W1) จ ำนวน ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่

ใช้สิทธิ (หน่วย) 148,802  จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ(หน่วย) 1,363,302,372 อัตรำ

กำรใช้สิทธิ (ใบส ำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1.00 : 1.00 รำคำกำรใช้สิทธิ (บำทต่อหุ้น) 0.50 จ ำนวนหุ้นที่

เกิดจำกกำรใช้สิทธิ(หุ้น) 148,802 จ ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้ สิทธิคงเหลือ (หุ้น) 1,363,302,372 

• วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 บริษัทชี แจงควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเปนน

หลักทรัพย์จดทะเบียน ว่ำในวันที่ 4 กรกฎำคม 2559 ศำลล้มละลำยกลำงก ำหนดนัดพิจำรณำคดีฟ้ืนฟู

กิจกำร ปรำกฏว่ำศำลได้มีกำรก ำหนดเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคดีใหม่อีกครั งหนึ่ง โดยมีเจ้ำหนี ของบริษัท

บำงส่วนได้ยื่นคัดค้ำนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรจ ำนวน 6 รำย ศำลจึงได้ก ำหนดนัดสืบพยำนของผู้ร้อง (เจ้ำหนี ที่

ยื่นค ำร้อง) สืบพยำนของลูกหนี  (บริษัท) และสืบพยำนของเจ้ำหนี ผู้คัดค้ำนทั ง 6 รำยเปนนจ ำนวน 7 นัด

ได้แก่ วันที่ 15,16,23 กันยำยน 2559 ,วันที่ 7,11,12,25 ตุลำคม 2559 เวลำ9.00-16.30 น. ของทุกๆ

วัน ต่อมำวันที่ 15 กันยำยน 2559 ปรำกฏว่ำศำลล้มละลำยกลำงยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรสืบพยำน

ตำมที่ก ำหนดนัดไว้ได้ เนื่องจำกยังมีกระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำรเพ่ือเปนนกำรแก้ไขข้อขัดข้องตำม

กฎหมำยให้เสร็จสิ นเสียก่อน อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงนั นมีเจ้ำหนี ผู้คัดค้ำนรำยหนึ่งได้ถอนค ำคัดค้ำน

ออกไป ท ำให้เหลือผู้คัดค้ำนเพียง 5 รำย และศำลได้ก ำหนดนัดสืบพยำนของผู้ร้อง ลูกหนี  และผู้

คัดค้ำนเสียใหม่ โดยก ำหนดนัดสืบพยำนจ ำนวน 5 นัด ได้แก่ วันที่ 7,8,9,24,28 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 

9.00-16.30 น. ของทุกๆวัน  

ปี 2560 

• วันที่ 9 มีนำคม 2560  ตลำดหลักทรัพย์ฯ แจ้งด ำเนินกำรกับ PAE กรณีบริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุง

ฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำน (NC ระยะที่ 2) 

•  วันที่ 20 มิถุนำยน 2560 บริษัทชี แจงควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเปนน

หลักทรัพย์ ว่ำภำยหลังจำกกำรไต่สวนค ำร้องของศำลคดีล้มละลำยกลำงเสร็จสิ นปรำกฏว่ำศำลได้มี
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ค ำสั่งยกค ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรของเจ้ำหนี ที่ยื่นขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทครั งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 มิถุนำยน 2560 ได้รับกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรยกค ำร้อง

ของศำลอย่ำงเปนนทำงกำรที่ประชุมดังกล่ำวจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร

ต่อศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำยเปนนคดีใหม่โดยกำรยื่นของบริษัทเอง ซึ่งในกำรยื่น

ค ำร้องครั งนี  บริษัทในฐำนะลูกหนี จะเปนนผู้ร้องด้วยตนเองจะได้น ำเสนอข้อมูลให้ศำลทรำบอย่ำงถูกต้อง

ครบถ้วนว่ำบริษัทอยู่ในสภำวะที่เข้ำหลักเกณฑ์ต้องฟ้ืนฟูกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย รวมทั ง

ตกอยู่ในบังคับต้องท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเพ่ือแก้ไขเหตุเพิกถอนจำกกำรเปนนหลักทรัพย์จดทะเบียนตำม

ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ด้วยโดยทั งนี บริษัทจะยังคงถือเอำแนวทำงดังกล่ำวเปนนแนวทำงในกำร

แก้ไขเหตุเพิกถอนต่อไป โดยจะถือเอำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรที่ศำลมีค ำสั่งเห็นชอบในอนำคตเปนนแผนในกำร

แก้ไขเหตุเพิกถอนด้วยและบริษัทเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้ทันภำยในระยะเวลำที่

ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  

•  วันที่ 20 มิถุนำยน 2560  บริษัทรับทรำบกำรลำออกของ นำงสำว กุลิสรำ บริณตพงษ์ ต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัท โดยมีผลตั งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน 2560 เปนนต้นไป และมีมติแต่งตั งนำยกัมพล คุปตะ

วินิจ เปนนกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ลำออก โดยมีผลตั งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน 2560 เปนนต้นไป 

• วันที่ 20  มิถุนำยน 2560 บริษทแจ้งควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเปนน

หลักทรัพย์จดทะเบียน,และแจ้งผลค ำสั่งศำลไม่อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2560 ว่ำเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 บริษัทได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง เปนน

คดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.23/2560 และศำลได้มีค ำสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว โดยศำลได้ก ำหนด

นัดพิจำรณำคดีดังกล่ำวในวันที่ 11 กันยำยน 2560  

• วันที่ 29  มิถุนำยน 2560  บริษัทชี แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทว่ำในปี 

2559 ที่ผ่ำนมำบริษัทไม่สำมำรถจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้เนื่องจำกศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งไม่

อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เนื่องจำกบริษัทอยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีฟ้ืนฟู

กิจกำร บริษัทจึงตกอยู่ในสภำวะกำรพักกำรบังคับช ำระหนี ต้องห้ำม มิให้กระท ำกำรใดที่เปนนกำรก่อ

ภำระผูกพันธ์หรือก่อภำระในทรัพย์สินอันจะท ำให้ทรัพย์สินของบริษัทลดลงหำกฝ่ำฝืนมีโทษทำงอำญำ

ทั งจ ำคุกหรือปรับ หรือทั งจ ำทั งปรับ ทั งนี ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย มำตรำ 90/12(9) ประกอบ

มำตรำ 90/82 ศำลจึงเห็นว่ำกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นนั นก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยแก่บริษัทจ ำนวน

มำกสร้ำงภำระแก่บริษัทและบรรดำเจ้ำหนี ทั งหลำยในกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยล้มละลำย

จึงไม่อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ซึ่งผลของค ำสั่งศำลดังกล่ำวมีผลบังคับ

บริษัทต่อเนื่องเรื่อยมำจนกระทั่งศำลได้มีค ำสั่งยกร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของเจ้ำหนี ดังที่ได้รำยงำนให้ทรำบ
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และเมื่อบริษัทได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรเข้ำไปเปนนคดีใหม่ บริษัทจึงได้ยื่นค ำร้องต่อศำลล้มละลำย

กลำงเพ่ือให้ศำลพิจำรณำสั่งเก่ียวกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ด้วยเช่นกัน เนื่องจำก

กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั งนั นมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดประชุมที่สูงและเปนนกำรก่อ

ภำระผูกพันแก่บริษัทอันเปนนกำรฝ่ำฝืนต่อพระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 มำตรำ 90/12 รวมถึง

เพ่ือไม่ให้ค ำสั่งศำลในคดีนี เกิดควำมขัดแย้งกับค ำสั่งศำลเดิมที่เคยมีค ำสั่งหรือเคยมีค ำวินิจฉัยเปนน

แนวทำงเดิมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งศำลได้รับค ำร้องดังกล่ำวไว้และมีค ำสั่งให้งดกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี 2560 ของบริษัทไปจนกว่ำศำลจะมีค ำสั่งเปลี่ยนเปนนอย่ำงอ่ืน ดังนั น โดยผลจำกค ำสั่งศำล

ดังกล่ำวจึงท ำให้บริษัทไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้จนกว่ำศำลจะมีค ำสั่งอนุญำต  

• วันที่ 18 กันยำยน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่  5/2560 ลง มีมติให้บริษัท พีเออี เฟด

เดอรัล อินเตอร์เนชั่นเเนล จ ำกัด (บริษัทย่อย) เลิกกิจกำรและช ำระบัญชี เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวให้

ผลตอบแทนในอัตรำที่ต่ ำแต่มีควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจสูง ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำร

ช ำระบัญชี 

ปี 2561 

• วันที่ 9 มีนำคม 2561  ตลำดหลักทรัพย์ฯ แจ้งด ำเนินกำรกับ PAE กรณีบริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุง

ฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำน โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำร

ต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินที่เข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอน โดยให้ระยะเวลำ

ฟ้ืนฟูกิจกำรแบ่งเปนน 2 ช่วง คือ 1) ช่วงด ำเนินกำรให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลำ 3 ปี โดยจะ

ประกำศรำยชื่อทุก 1 ปี เมื่อบริษัทยังไม่สำมำรถแก้ไขเหตุอำจถูกเพิกถอนได้ จึงเข้ำข่ำยที่ตลำด

หลักทรัพย์ฯจะประกำศชื่อบริษัทให้ต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำน โดยให้มีผลตั งแต่

วันที่ 9 มีนำคม 2561 เปนนต้นไป โดย PAE เปนนบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำน

ระยะที่ 3 (NC ระยะที่ 3) ทั งนี  PAE ต้องด ำเนินกำรให้เปนนไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดข้ำงต้น 

• วันที่ 23 มีนำคม 2561  บริษัทแจ้งควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเปนน

หลักทรัพย์จดทะเบียน,และแจ้งผลค ำพิพำกษำที่ศำลมีค ำสั่งยกค ำร้องคดีฟ้ืนฟูกิจกำร สืบเนื่องจำกกำร

ที่บริษัทได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงเปนนคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ. 23/2560 และศำล

ได้มีค ำสั่งรับค ำร้องไว้ เมื่อศำลได้ท ำกำรสืบพยำนผู้ร้องขอและลูกหนี และผู้คัดค้ำนแล้วเสร็จนั น ต่อมำ

ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งในวันที่ 8 มีนำคม 2561 โดยให้ยกค ำร้องของผู้ร้อง/

ลูกหนี  (ค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท) แต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงถือว่ำค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำล

ล้มละลำยดังกล่ำวเปนนเพียงค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลชั นต้นเท่ำนั น ยังคงถือว่ำคดีฟ้ืนฟูกิจกำรของ

บริษัทยังคงไม่เปนนที่สิ นสุด บริษัทยังคงสำมำรถอุทธรณ์ค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยกลำง
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ต่อไปได้ตำมขั นตอนของกฎหมำย ดังนั นที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ 22 มีนำคม 2561 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค ำสั่งศำลล้มละลำยกลำงไปยัง

ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษแผนกคดีล้มละลำยเพ่ือที่เสนอข้อโต้แย้งค ำสั่งของศำลล้มละลำยกลำง 

เนื่องจำกเห็นว่ำมีเหตุผลที่ทำงบริษัทสำมำรถโต้แย้งได้ 

• วันที่ 8 มิถุนำยน 2561 บริษัทได้รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อตลำดหลักทรัพย์ว่ำบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้ง

ค ำพิพำกษำล้มละลำยกลำงไปยังศำลอุทธรณ์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฏหมำยก ำหนดและศำลอุทธรณ์

ได้รับค ำร้องไว้พิจำรณำเรียบร้อย 

• วันที่ 7 กันยำยน 2561  ควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเปนนหลักทรัพย์จด

ทะเบียนบริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเลือกกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟู

กิจกำรผ่ำนศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำยเพ่ือแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนดังกล่ำว

โดยบริษัทได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงเปนนคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ. 23/2560 และ

ศำลได้มีค ำสั่งรับค ำร้องไว้ โดยขณะนี ศำลได้ท ำกำรสืบพยำนผู้ร้องขอและลูกหนี และผู้คัดค้ำนแล้วเสร็จ

และศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งในวันที่ 8 มีนำคม 2561 โดยให้ยกค ำร้องของผู้ร้อง/

ลูกหนี  (ค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท) แต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงถือว่ำค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำล

ล้มละลำยดังกล่ำวเปนนเพียงค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลชั นต้นเท่ำนั น ซึ่งยังคงถือว่ำคดีฟ้ืนฟูกิจกำร

ของบริษัทยังคงไม่เปนนที่สิ นสุด บริษัทยังคงสำมำรถอุทธรณ์ค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำย

กลำงต่อไปได้ตำมขั นตอนของกฎหมำย ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค ำพิพำกษำล้มละลำยกลำง

ไปยังศำลอุทธรณ์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฏหมำยก ำหนด และศำลอุทธรณ์ได้รับค ำร้องไว้พิจำรณำ

เรียบร้อยแล้ว คดียังคงอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ 

• วันที่ 7 ธันวำคม 2561 บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบกำรแต่งตั งกรรมกำรเข้ำใหม่แทน

กรรมกำรที่ลำออกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด  (มหำชน) ซึ่ง

ประชุมครั งที่ 05/2561 เมื่อวันที่ 4  ธันวำคม พ.ศ. 2561  มีมติดังนี  1. รับทรำบกำรลำออกของ นำย

สุริยะ ตันติวิวัฒน์  จำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตั งแต่วันที่ 4  ธันวำคม พ.ศ. 2561  เปนนต้น

ไป และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั งนำยกิตติ อธินันท์  ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท

แทนกรรมกำรที่ลำออก โดยมีผลตั งแต่วันที่ 4  ธันวำคม พ.ศ. 2561  เปนนต้นไป  
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยง (Risk) หมำยถึงโอกำส/เหตุกำรณ์หรือสิ่งที่ท ำให้แผนงำน หรือกำรด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อองค์กรในที่สุด ทั งใน

ด้ำนผลกระทบที่เปนนตัวเงินได้ หรือต่อภำพลักษณ์ หรือชื่อเสียงขององค์กร 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมำยถึง กระบวนกำรที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมกำร 

ผู้บริหำร และบุคลำกรทุกคนในองค์กรเพ่ือช่วยในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน  โดยกระบวนกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงได้รับกำรออกแบบเพื่อให้สำมำรถชี บ่งเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขี น และมีผลกระทบต่อองค์กรและสำมำรถ

จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่องค์กรก ำหนดไว้ 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร 
ขั นตอนส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร 

 
ทั งนี ขั นตอนข้ำงต้น สอดคล้องกับระบบกำรบริหำรด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย  ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

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

System Version 2015 ที่ยกระดับด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรไปสู่ High Level Standard และน ำเรื่องของ 

Risk Based Thinking เข้ำมำเปนนส่วนส ำคัญในระบบ ISO เพ่ือให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรและเติบโตอย่ำง

ยั่งยืน โดจะมีกำรเขียนบริบทขององค์กร ที่ค ำนึงถึงปัจจัยภำยในและภำยนอก เพ่ือสำมำรถป้องกันและจัดกำร

ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ นได้ รวมไว้ใน QHSE Manual  

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 เพ่ือให้องค์กรสำมำรถลดมูลเหตุของโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยในอนำคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 เพ่ือเปนนแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเปนนระบบ 

 เพ่ือให้เชื่อมโยงกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์ให้เกิดควำมยั่งยืนได้ 

 เพ่ือให้มีระบบในกำรติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่

ที่อำจเกิดขึ นได้ตลอดเวลำ 
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 เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่องค์กร 

2.  กำรระบุควำมเสี่ยง (Aspect Identification) 
 กำรระบุควำมสี่ยงจะระบุถึงแหล่งที่มำ ส่วนที่ได้รับผลกระทบ เหตุกำรณ์และสำเหตุรวมถึงผลกระทบที่

อำจเกิดขึ น โดยจะพิจำรณำจำกปัจจัยภำยใน และภำยนอก ขององค์กร ซึ่งอำจด ำเนินกำรโดยกำรสัมภำษณ์

ผู้บริหำรหรือฝ่ำยจัดกำรของแต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบในแผนงำนหรือกำรด ำเนินกำรนั น และรวบรวม

ประเด็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ (Aspect) เพ่ือมำจัดท ำเปนนภำพรวมควำมเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk 

Profile) 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
 

 
 
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ประกอบด้วยสองกระบวนกำรหลัก คือ 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ซึ่งจะพิจำรณำถึงสำเหตุและแหล่งที่มำของควำมเสี่ยง ผลกระทบ ที่ตำมมำทั ง

ในแง่บวกและแง่ลบ และโอกำสของผลกระทบที่อำจเกิดขึ น โดยระบุปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบนั นๆ ซึง

อำจมีได้หลำยด้ำน รวมถึงพิจำรณำมำตรกำรก ำจัดควำมเสี่ยงและประสิทธิผลที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 

 กำรประเมินควำมเสี่ยง เปนนกำรเปรียบเทียบระดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ กับระดับควำม

เสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งหำกไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องถูกก ำจัดไปทันที 
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 ปัจจัยในกำรก ำหนดเกณฑ์ควำมเสี่ยง 

 ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สำมำรถเกิดขึ นและแนวทำงในกำรประเมินผลกระทบ 

 แนวทำงในกำรระบุโอกำสในกำรเกิดขึ น 

 กรอบเวลำของโอกำสและผลกระทบที่เกิดขึ น 

 แนวทำงกำรก ำหนดระดับควำมเสี่ยง 

 ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 ระดับของควำมเสี่ยงที่ต้องจัดกำร 

ระดับของโอกำส (Likelihood) ที่จะเกิดควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยงแบ่งเปนน 4 ระดับ  
Level 
ระดับ 

LIKELIHOOD 
โอกำสเกิด 

Expectation Occur 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

1 น้อย ไม่เกิดภำยใน 10 ปี 
2 ปำนกลำง 1 ครั้งภำยใน 6 - 10 ปี 

3 สูง 1 ครั้งภำยใน 1 - 5 ปี 
4 สูงมำก มำกกว่ำ 1 ครั้งภำยใน 1 ปี 

 
ระดับของผลกระทบ (Impact)  

1. ผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Impact) 
เปนนกำรประเมินผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยหลักของ
องค์กร รวมถึงผลเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนหยุดชะงัก หรือระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่เหมำะสม 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Quantity 
ปริมำณของผลกระทบ 

1 ส่งผลกระทบน้อย สำมำรถควบคุมได้ 

2 ส่งผลกระทบปำนกลำง ไม่สำมำรถควบคุมได้แต่ยังด ำเนินกิจกำรได้ 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง ต้องหยุดด ำเนินกิจกำรชั่วครำว 

4 ส่งผลรุนแรงมำก ต้องปิดกิจกำร 

 
2. ผลกระทบด้ำนกำรเงิน (Financial Impact) 

เปนนกำรประเมินผลกระทบของกำรด ำเนินงำนในรูปของควำมเสียหำยที่เปนนตัวเงิน หรือรำยจ่ำยที่
เกิดขึ นเมื่อมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรง รวมถึงกำรสูญเสียรำยได้ หรือกำรเพิ่มขึ นของต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำย 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 60 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Value 
มูลค่ำควำมเสียหำย(Baht) 

1 ส่งผลกระทบน้อย ไม่เกิน 5,000 
2 ส่งผลกระทบปำนกลำง >5,000 – 100,000 

3 ส่งผลกระทบรุนแรง >100,000 - 10,000,000 

4 ส่งผลรุนแรงมำก >10,000,000 
 

3. ผลกระทบด้ำนบุคลำกร (Personal Impact) 
เปนนกำรประเมินผลกระทบที่มีต่อคุณภำพชีวิตบุคลำกร รวมถึงบรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำน  

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบตัิภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย ปฐมพยำบำลเบื้องต้น (First Aid) 

2 ส่งผลกระทบปำนกลำง เข้ำรับรักษำใน ร.พ. และหยุดงำน 1-5 วัน 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง ถึงข้ึนบำดเจ็บสำหัส เข้ำรับรักษำใน ร.พ. 

และหยุดงำน > 5 วัน 
4 ส่งผลรุนแรงมำก ถึงข้ึนสูญเสียชีวิต 

 
4. ผลกระทบด้ำนภำพลักษณ์ (Reputation Impact) 
เปนนกำรประเมินผลกระทบ ต่อกำรสูญเสียชื่อเสียง อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับรวมถึงกำรปฏิบัติที่ไม่เปนนไปตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของบุคลำกรภำยใน
องค์กร ซึ่งส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบำล หน่วยงำน ที่ท ำ
หน้ำที่ก ำกับดูแลประชำชน  

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบัติภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย มีข้อร้องเรียนจำกภำยนอก แต่จ ำกัดแค่ภำยในองค์กร 

2 ส่งผลกระทบปำนกลำง มีข้อร้องเรียนจำกภำยนอกที่มีกำรรับรู้อย่ำงกว้ำงขวำง 
แต่ยังไม่ออกสื่อออนไลน์ 

3 ส่งผลกระทบรุนแรง มีข้อร้องเรียนจำกภำยนอกที่มีกำรรับรู้ทำงสื่อออนไลน์ 
ระดับประเทศ 

4 ส่งผลรุนแรงมำก มีข้อร้องเรียนจำกภำยนอกที่มีกำรรับรู้ทำงสื่อออนไลน์ 
ระดับสำกล 
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5. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Impact) 
เปนนกำรประเมินผลกระทบจำกควำมเสียหำยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกำรพัฒนำ
และปรับปรุงระบบงำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ภำยในองค์กร 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบัติภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย ระบบ IT มีปัญหำและมีควำมสูญเสียน้อยหรือท ำให้กำร
ด ำเนินงำนหยุดชะงัก 1 – 2 ชั่วโมง 

2 ส่งผลกระทบปำนกลำง ระบบ IT มีปัญหำและมีควำมสูญเสียบำงส่วนหรือท ำให้กำร
ด ำเนินงำน 

หยุดชะงักมำกกว่ำ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง ระบบ IT ที่ส ำคัญเกิดควำมเสียหำยหรือท ำให้กำรด ำเนินงำน 

หยุดชะงัก 1 - 5 วัน 

4 ส่งผลรุนแรงมำก ระบบ IT ที่ส ำคัญทั้งหมดเกิดควำมเสียหำยหรือท ำให้กำร
ด ำเนินงำน 

หยุดชะงักนำน >5 วัน 

 
RISK Level MAP ระดับควำมเสี่ยง 

Impact 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

  1 2 3 4 

  Likelihood 

 

10-16 ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (Extreme) ต้องหยุดด ำเนินกำรและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดควำม

เสี่ยงลงทันที 

7-9 ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) ต้องมีกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยง 

3-6 ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) ต้องมีกำรทบทวนมำตรกำร และแผนกำรควบคุม

ควำมเสี่ยง 

1-2 ระดับควำมเสี่ยงน้อย (Low) แต่ควรติดตำมสถำนะกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  
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4. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment) 
 ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงเสนอต่อฝ่ำยบริหำรเพ่ือขออนุมัติจัดสรรทรัพยำกรที่

จ ำเปนนต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร(ถ้ำมี) โดยในกำรคัดเลือกแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมที่ สุดจะ

ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้กับต้นทุนที่เกิดขึ นเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงข้อก ำหนดของกฏหมำย 

ข้อก ำหนดมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 Terminate เปนนกำรหยุดหรือยกเลิกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง 

 Treat เปนนจัดหำมำตรกำรเพ่ือลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงหรือลดผลกระทบลง 

 Take กำรรับควำมเสี่ยงหรือเพ่ิมควำมเสี่ยงเพื่อหำโอกำส  

 Transfer เปนนกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยงไปยังหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืนเพื่อรับภำระแทน 

 Tolerate กำรยอมรับควำมเสี่ยงโดยไม่ด ำเนินกำรใดๆ 

5. กำรติดตำมผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

 หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงจะประสำนงำนให้ฝ่ำยจัดกำรที่รับผิดชอบควำมเสี่ยงรำยงำนสถำนะและ

กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ที่ประชุมฝ่ำยบริหำรรับทรำบ 

 ฝ่ำยจัดกำรควรวิเครำะห์/ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและปัจจัยภำยใน ภำยนอก 

รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ น ซึ่งอำจส่งผลให้ต้องมีกำรทบทวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ

กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ รวมถึงอำจน ำไปใช้ในกำรทบทวนกรอบบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม 
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กรอบนโยบำยควำมเสี่ยง ด้ำน คุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) Risk Policy Framework 

 
 บริษัท พีเออี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำม

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งมั่นขององค์กรและเปนนกรอบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน QSHE 

ให้ผู้บริหำรและพนักงำนในองค์กร  น ำไปปฏิบัติ ด้วยกำรก ำหนดเปนนเป้ำหมำย แผนกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน 

รวมทั งตัวชี วัดตำมแผนงำน รวมทั งกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย เพ่ือประเมินควำม

สอดคล้องกับนโยบำย รวมทั งในกำรตรวจประเมิน (Internal Audit) ตำมแผนที่ก ำหนด 

 

QHSE Management Framework 
 

 

 กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์จะเน้นที่กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมด้ำน QSHE และระบบกำรจัดกำรด้ำน 

QHSE เปนนเครื่องมือส ำคัญในกำรปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงนวัตกรรม 

ตลอดจน กำรพัฒนำกระบวนกำรและผลกำรด ำเนินงำนให้เปนนไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ลดควำมสูญเสีย ควำม

เสี่ยง และผลกระทบในทำงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือสะท้อนควำมมุ่งมั่นไปสู่กำรปฏิบัติ จึง  ได้

ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน QSHE ประจ ำปี (QSHE Goals) โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและ

ภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท และคัดเลือกตัวชี วัดที่มีควำมส ำคัญ (Key Performance 

Indicators) มำก ำหนดเปนนเป้ำหมำยในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยงำนจะน ำไปพิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยของ
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หน่วยงำนและถ่ำยทอดไปสู่เป้ำหมำยในระดับฝ่ำย/แผนกตำมควำมเหมำะสม ซึ่งจะมีกำรติดตำม ประเมิ นผล

ตำมเป้ำหมำยในแต่ละระดับน ำเสนอต่อผู้บริหำรตำมแผนที่ก ำหนด 

 มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำน QHSE (QHSE Management System) เปรียบเสมือนเครื่องมือส ำคัญใน

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน QHSE ที่ทุกหน่วยงำนของบริษัทต้องน ำไปเปนนกรอบในกำรบริหำรจัดกำร 

โดยประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและควำมเสี่ยงของหน่วยงำนนั นๆ เปนนกำรเชื่อมโยงนโยบำยคุณภำพ อำ

ชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เข้ำกับนโยบำยมำตรฐำนกำรจัดกำรและระเบียบปฏิบัติ  ขั นตอน

ด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน กรอบของมำตรฐำนกำรจัดกำรถูกพัฒนำขึ นตำมหลักกำร Plan-Do-Check-

Action เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งมีพื นฐำนมำจำกมำตรฐำนกำร

จัดกำรสำกล  (ISO Management System)  Version 2015  

ส ำหรับนโยบำยของ QHSE ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี  

1. นโยบำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Health, Safety and 

Environment Policy) - ISO Management System 

2. นโยบำยควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน (Health & Safety Policy) 

3. นโยบำยห้ำมใช้สำรเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Drug & Alcohol Policy) 

4. นโยบำยสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) 

5. นโยบำยหยุดกำรท ำงำน ถ้ำไม่ปลอดภัย (Stop Work Authority Policy) 

6. นโยบำยบริหำรควำมเหนื่อยล้ำ (Fatigue Management Policy) 

 ทั งนี  นโยบำยบริษัทก ำหนดให้พนักงำนต้องปฏิบัติตำมตัวบทกฎหมำยทั งที่เปนนลำยลักษณ์อักษรและ

เจตนำรมณ์ ส ำหรับกฎหมำยและข้อบังคับเก่ียวกับสภำพแวดล้อมสุขภำพและควำมปลอดภัยทั งหมด 
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3.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรค้ำ 
 

3.3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี ยเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ยในอนำคต ซึ่งจะมีผลกระทบ

ต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท  
 

3.4 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินที่

เปนนสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งมิได้ท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงไว้ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัท เชื่อว่ำ
จะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท 

 
3.5 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี กำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทมีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำด้วยควำมระมัดระวัง ดังนั นบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำย
อย่ำงเปนนสำระส ำคัญจำกกำรเก็บหนี จำกลูกหนี เหล่ำนั น นอกจำกนี  บริษัทได้ประมำณค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ 
โดยอำศัยกำรประเมินผลของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี ในอดีตของลูกหนี  ซึ่งฝ่ำย
บริหำรเชื่อว่ำเพียงพอแล้ว 
 
3.6 ควำมเสี่ยงมูลค่ำยุติธรรม 

เนื่องจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั นและเงินกู้ยืม
ระยะยำว มีอัตรำดอกเบี ยใกล้เคียงกับอัตรำในตลำด บริษัทจึงเชื่อว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
และหนี สินทำงกำรเงินดังกล่ำว แสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

 
3.7 ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้ำหนี กำรค้ำรำยหนึ่งยื่นค ำร้องต่อศำลล้มละลำยกลำงเพื่อ
ขอให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำร และเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร
แล้วตำมคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ. 6/2559 และมีเจ้ำหนี จ ำนวน 6 รำยได้ยื่นคัดค้ำนและมีควำมประสงค์ท่ีจะต่อสู้คดี 
ทั งนี ในระหว่ำงปี 2559 เจ้ำหนี ที่ยื่นคัดค้ำนรำยที่ 2  ซึ่งเปนนเจ้ำหนี สถำบันกำรเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรำยเดียว
ของบริษัทได้ยื่นค ำร้องเพ่ือขอถอนคัดคัดค้ำนต่อศำลล้มละลำย และศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้ถอนคัดค้ำนแล้ว 
ต่อมำเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2560  ศำลล้มละลำยกลำงได้พิพำกษำยกค ำร้องขอเข้ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรตำมคดี
หมำยเลขแดงที่ ฟ.20/2560 
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และตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2560 มีมติให้บริษัทเปนนผู้
ร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัทต่อศำลล้มละลำยกลำงด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 ศำล
ล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรแล้วตำมคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ. 23/2560 ต่อมำเมื่อวันที่ 8 
มีนำคม 2561 ศำลล้มละลำยกลำงได้พิพำกษำยกค ำร้องขอเข้ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำร ตำมคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ.
9/2561 

 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2561 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค ำสั่งศำลล้มละลำยกลำงไปยังศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนัญพิเศษแผนกคดีล้มละลำยกลำง พร้อมกับยื่นค ำร้องขอคุ้มครองชั่ วครำวระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
อุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ  และค ำร้องขออนุญำตไม่จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ที่ศำลล้มละลำยกลำง  
ต่อมำเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้พิพำกษำกลับให้มีกำรฟ้ืนฟูกิจกำรและตั ง
ลูกหนี  (บริษัท) เปนนผู้ท ำแผนตำมพระบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2458 มำตรำ 90/10  และเมื่อวันที่  22 
กุมภำพันธ์ 2562 เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกำศค ำสั่งให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำรและตั งบริษัท (ลูกหนี ) เปนน
ผู้ท ำแผนลงในรำชกิจจำนุเบกษำ  และแจ้งค ำสั่งดังกล่ำวไปยังนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้ำหนี ทั งหลำย
ทรำบเพ่ือยื่นค ำขอรับช ำระหนี ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี สิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ของ
บริษัทได้จัดท ำขึ นตำมเกณฑ์กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง บนข้อสมมติฐำนที่ว่ำบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
จำก 1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรระยะยำวจำกลูกค้ำรำยใหญ่ (สัญญำมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่ 1 ตุลำคม 2559) 
ทั งนี สัญญำดังกล่ำวจะสิ นสุดในวันที่ 30 กันยำยน 2562 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำเพ่ือขอต่อสัญญำ
กับลูกค้ำ และผู้ท ำแผนของบริษัทเชื่อว่ำบริษัทจะได้รับกำรต่อสัญญำจำกลูกค้ำอย่ำงแน่นอน  2) รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรระยะยำวกับลูกค้ำรำยใหม่  (สัญญำมีอำยุ 2 ปี นับจำกวันที่ 1 ตุลำคม 2560)  และ 3) กำรสนับสนุน
วงเงินเครดิตจำกคู่ค้ำเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติอย่ำงต่อเนื่อง  และจำกค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนัญพิเศษที่มีค ำสั่งอนุญำตให้บริษัทเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมที่กล่ำวมำในวรรคก่อน ส่งผลให้บริษัท
ได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรำ 90/12 ที่ว่ำด้วย “หลักสภำวะพักกำรช ำระหนี   (Moratorium หรือ Automatic 
Stay)” ในระหว่ำงกระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร ผู้ท ำแผนจึงเชื่อว่ำบริษัทจะมี เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะใช้ใน
กำรด ำเนินงำนในอีกหนึ่งปีข้ำงหน้ำ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังมีควำมไม่แน่นอนสูง เนื่องกำรฟ้ืนฟูกิจกำรเพ่ิงอยู่
ระหว่ำงกำรเริ่มต้นและต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรอีกหลำยขั นตอน   

 

 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
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หน้ำ 67 | รำยงำนประจ ำปี 2561 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

โครงสร้างองคก์รโครงสร้างองคก์ร 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี 2561 

 

หน้ำ 68 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

คณะผู้บริหำรของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นำยสมพร      มั่งมี กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยงำนปฏิบัติกำร 

2 นำยวีรพันธ์      ณ ระนอง กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยงำนบัญชีกำรเงิน 

3 นำยสมพร              มั่งมี (รักษำกำร) กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

4 นำยกัมพล             คุปตะวินิจ กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำย upstream Services  

5 นำยฟำริส             ดำรำมั่น ผู้จัดกำรฝ่ำยวิเครำะห์ ควบคุมต้นทุน Cost Analysis 

6 นำงสำวธำริณี        พินโปน ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

7 นำยกิตติพงษ์         ตัณฑิกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยคุณภำพและควำมปลอดถัย 

8 นำยศักดำ             ลังบุปผำ กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื อ 

9 นำงสำววิภำรัตน์     สุวรรณรตัน์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี  
** รำยชื่อ 1-9 คือผู้บริหำรของบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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หน้ำ 69 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล รวมถึงข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนโดยมีกำรก ำกับดูแลและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี  ยังก ำหนดให้มีกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอันส่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันทั งนี บริษัทได้และบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีอุดมกำรณ์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเปนนไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร
ที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น” เปนน
ลำยลักษณ์อักษรขึ น เพ่ือเปนนแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับ
ยึดถือเปนนบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมกำรบริษัท ตำมข้อบังคับของก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในรำชอำณำจักรและต้องมีคุณสมบัติตำมที่
กฏหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด ดังนี  

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นำยเจริญ  ประจ ำแท่น ประธำนคณะกรรมกำร 

2 ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิสระและกรรมกำรบริษัท 
3 นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมกำรบริษัทกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

4 นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมกำรบริษัทและกรรมอิสระและกำรตรวจสอบ 

5 นำยสุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมกำรบริษัท* 
6 นำยพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง กรรมกำรบริษัท 

7 นำยวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว กรรมกำรบริษัท 
8 นำยสมพร มัง่มี กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 

9 นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 

10 นำยกัมพล คุปตะวินิจ กรรมกำรบริษัท  
11 นำยกิตติ          อธินันท์  กรรมกำรบริษัท** 

*กรรมกำรลำออก มีผลวันที่ 4 ธันวำคม 2561   

**กรรมกำรแต่งตั งใหม่มีมติแต่งตั งเปนนกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง มีผลวันที่ 4 ธันวำคม 2561  
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หน้ำ 70 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

ในปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรลำออกดังนี   
 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นำยสุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมกำรบริษัท* กรรมกำรลำออก มีผลวันที่ 4 ธันวำคม 2561 

 
ในปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีแต่งตั งกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงดังนี  

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 นำยกิตติ          อธินันท์ กรรมกำรบริษัท ** มีมติแต่งตั งเปนนกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง

ลง มีผลวันที่ 4 ธันวำคม 2561 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยนำมดังต่อไปนี  
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2 นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมกำรตรวจสอบ 

3 นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมกำรตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยนำมดังต่อไปนี  
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 นำยเจริญ  ประจ ำแท่น ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 

2 ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

3 นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
4 นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
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หน้ำ 71 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

สรุปกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ในปี 2561 
 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรในปี 2561 (ครั้ง) 
 

ประชุมสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปี  

ปี 2561 

 
ประชุมคณะ

กรรม 
กำรบริษัท 

 
ประชุมคณะ

กรรม 
กำรตรวจสอบ 

 
ประชุม

คณะกรรมก
ำรบริหำร 

 
ประชุมคณะ

กรรม 
กำรบริหำร

จัดกำรควำม
เสี่ยง 

1. นำยเจริญ            ประจ ำแท่น - 5/5 - - - 

2. ร้อยตรี สำโรช       สว่ำงฤทธิ์ - 4/5 4/4 - - 

3.นำงสำวอรชุลี       หล่อสมิทธิกุล - 5/5 4/4 - - 

4.นำยปัณณ์ณธีร์       ศรีว่องไทย - 5/5 4/4 - - 

5.นำยสมพร       ม่ังมี - 5/5 - 12/12 - 

6.นำยวีรพันธ์       ณ ระนอง - 5/5 - 12/12 3/3 

7.นำยสุริยะ       ตันติวิวัฒน์** - -/5 - - - 

8.นำยวรศักดิ์       ฉัตรแก้ว - 4/5 - - - 

9.นำยพีรัช       เลิศกิจรุ่งเรือง - 2/5 - - - 

10. นำยกัมพล         คุปตะวินิจ - 4/5 - - - 

11. นำยกิตติ       อธินันท์ *** - -/- - - - 

 
* สืบเนื่องจำกบริษัทไม่ได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 บริษัทจึงไม่ได้ระบุจ ำนวนครั งของกำรเข้ำร่วมประชุม 
**กรรมกำรลำออก มีผลวันท่ี 4 ธันวำคม 2561 
***กรรมกำรแต่งตั งใหม่มีมติแต่งตั งเปนนกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง มีผลวันท่ี 4 ธันวำคม 2561  
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หน้ำ 72 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 ในปี 2561 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำร 4 ชุด คือคณะกรรมกำรบริษัท ,
คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรบริหำร, และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีรำยละเอียดดังนี   

โดยที่บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัตินโยบำย และกำรอนุมัติและกำรแก้ไขแผน
งบประมำณประจ ำปี ในขณะที่คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมัติและแก้ไขแผนธุรกิจ 

ในส่วนของกำรอนุมัติกำรลงทุน และกำรอนุมัติรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท แต่อ ำนำจอนุมัติ
ดังกล่ำวจะขึ นอยู่กับขนำดของรำยกำรต่ำง ๆ ข้ำงต้น โดยที่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติธุรกรรมข้ำงต้นใน
เรื่องของกำรบริหำรงบประมำณในภำพรวมบริษัทโดยไม่จ ำกัดวงเงิน ในขณะที่คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมัติ
ของกำรจัดซื อสินค้ำและบริกำร นอกจำกนี  บริษัทยังได้ก ำหนดอ ำนำจอนุมัติต่ำง ๆ ก่อนกำรเข้ำท ำธุรกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสัญญำทำงกำรเงิน อำทิเช่น ในขณะที่คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมัติธุรกรรมข้ำงต้นในเรื่องของ
งบประมำณกำรลงทุน กำรอนุมัติใบขอซื อสินค้ำและบริกำรโดยไม่จ ำกัดวงเงิน และกำรอนุมัติใบสั่งซื อในวงเงินไม่เกิน 
5 ล้ำนบำท และกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำรับรอง ค่ำเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือน รวมถึงกำรอนุมัติ กำรเบิก    
/เคลียร์เงินทดลองจ่ำย ทั งนี  คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรแต่ละชุด ดังนี  

1. คณะกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีรำยชือกรรมกำรทั งหมด 10 ท่ำนดังนี  

1. นำยเจริญ   ประจ ำแท่น ประธำนคณะกรรมกำร 
2. ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิสระและกรรมกำรบริษัท 
3. นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมกำรบริษัทกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมกำรบริษัทกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยพีรัช   เลิศกิจรุ่งเรือง กรรมกำรบริษัท 
6. นำยวรศักดิ์  ฉัตรแก้ว  กรรมกำรบริษัท  
7. นำยสมพร  มั่งมี  กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร  
8. นำยวีรพันธ์  ณ ระนอง กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 
9. นำยกัมพล  คุปตะวินิจ กรรมกำรบริษัท 
10. นำยกิตต ิ  อธินันท์  กรรมกำรบริษัท ** มีมติแต่งตั งเปนนกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง  

มีผลวันที่ 4 ธันวำคม 2561 
โดยมีนำงสำววรำภรณ์  วงค์สิงห์โต   เปนนเลขำนุกำรบริษัท  
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อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

 ตำมข้อบังคับบริษัทคณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดกำรบริษัทให้เปนนไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือ
บุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรก็ได้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน
กำรเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทเปนนต้น 
 คณะกรรมกำรของบริษัทจะต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั ง โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรให้จัดขึ น 
ณ ที่อันเปนนส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนด 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เปนนไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต 

2. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำย
ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท  

3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพ่ือให้เปนนไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เปนนไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ
ของบริษัท 

5. ก ำกับดูแลสอบทำนให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ รวมทั งจัดให้มีระบบควบคุม
ภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน และด้ำนกำรเงิน 

6. จัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
และลงลำยมือชื่อเพ่ือรับรองงบกำรเงินดังกล่ำว  เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัต ิ
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8. จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เปนนลำยลักษณ์อักษร และกำรปรับใช้
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
กลุ่มด้วยควำมเปนนธรรม 

9. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบแต่งตั งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพ่ือ
น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

10. แต่งตั งคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยดังกล่ำวเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

11. พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทได้ 

12. พิจำรณำแต่งตั งผู้บริหำรตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริษัท รวมทั ง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำร
ดังกล่ำวตำมท่ีเสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

13. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเปนนเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม 

14. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำง ๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนั น 

15. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เปนนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

องค์ประกอบและกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรของบริษัทต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทั งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

โดยกำรเลือกตั งกรรมกำรนั น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหมด เลือกตั งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเปนนกรรมกำรก็

ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้  
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เปนนผู้ได้รับกำรเลือกตั งเปนนกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั งในล ำดับถัดลงมำมี

คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั งนั น ให้ผู้เปนนประธำนเปนนผู้ออก

เสียงชี ขำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเปนนสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมกำรที่ออก

ตำมวำระนั นอำจได้รับกำรเลือกตั งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้อีก หำกที่ประชุมได้เลือกเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีก

ครั ง กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั นให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำ

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั น เปนนผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกเหนือจำกถึงครำวออกตำมวำระให้กรรมกำรเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเปนนกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว

ถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเปนนกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่ง

กรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 
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2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด 3 ท่ำนดังนี  

1. ร้อยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ์       ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

2. นำงสำวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล  กรรมกำรตรวจสอบ/ เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

3. นำยปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย     กรรมกำรตรวจสอบ/เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำยและกฏระเบียบ 

โดยมีนำงสำวนิษฐกำนต์ ช้ำงเกตุ   เปนนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ / เปนนผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชี  

โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครั งละ 2  ปี โดยกฏบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยวัตุประสงค์ของกำร

ตั งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วำระกำรด ำรง

ต ำแหน่ง  

ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal 

audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเปนนอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้

ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3.  สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์

และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั งบุคคลซึ่งมีควำมเปนนอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เปนนผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง  

5.  พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  ให้เปนนไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั งนี  เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเปนนประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท  

6.  จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง

ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ก.  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เปนนที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท  

ข.  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท  
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ค.  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ง.  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี  

จ.  ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ฉ.  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน  

ช. ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

(Charter)  

ซ.  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7.   ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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3 .คณะกรรมกำรบริหำร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด 2  ท่ำนดังนี  

1. นำยสมพร มั่งมี  กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร /เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

2. นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร/เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

โดยมีนำงสำวสโรชำ ขัมพำนนท์    เปนนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร  

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ผู้บริหำร 

1.     ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบำยที่คณะกรรมกำร

ก ำหนดโดยน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) พัฒนำระบบและปรับใช้อย่ำงจริงจัง 

2.  ก ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทำงเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

3.  ก ำหนดข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนของพนักงำน 

4. ก ำหนดหลักเกณฑ์ และพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรที่เข้ำร่วมประมูลงำน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ระดับสูงต่อไป 

5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั ง โยกย้ำย ถอดถอน พนักงำน ระดับบังคับบัญชำหัวหน้ำงำนและ

เจ้ำหน้ำที่ 

6.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลตอบแทนต่ำงๆ 

7.  พิจำรณำอนุมัต ิและด ำเนินกำรประมูลงำน หรือรับจ้ำงท ำของกับหน่วยงำน หรือบุคคลต่ำงๆ 

8.  ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรของบริษัทให้ด ำเนินกำรได้ 

 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

ในกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำร/คณะกรรมกำรบริหำรจะเปนน

ผู้พิจำรณำเบื องต้น ในกำรกลั่นกรองสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 

และประสบกำรณ์ที่เปนนประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและเข้ำใจธุรกิจของบริษัทเปนนอย่ำงดี และสำมำรถ

บริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ได้ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป วิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั งเปนนกรรมกำรนั น ผู้ถือหุ้นจะเปนนผู้คัดเลือกบุคคลที่มีควำม

เหมำะสมทั งทำงด้ำนประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่จะเปนนประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ำมำเปนนกรรมกำร ทั งนี 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรโดยเฉพำะทั งนี  ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำร

แต่งตั งเปนนกรรมกำรจะพิจำรณำจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจและแผนในอนำคต จึงได้ก ำหนดคุณสมบัติของ
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กรรมกำรโดยจะต้องเปนนผู้ที่มีควำมรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทเปนนอย่ำงดี ทั งนี  คณะกรรมกำรบริษัทได้เปิดโอกำสให้

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพ่ือบรรลุเจตนำรมณ์ของบริษัท 

และกำรแต่งตั งกรรมกำรมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี  

(1)ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมกำรให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2)ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมกำร ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหมดตำม (1) เลือกตั ง

บุคคลเดียวหรือหลำยคนเปนนกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั งบุคคลหลำยคนเปนนกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3)บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเปนนผู้ได้รับเลือกตั งเปนนกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน

จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ให้ประธำนที่ประชุมเปนนผู้ออกเสียงชี ขำด 
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4 .คณะกรรมกำรอิสระ บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด 4  ท่ำนดังนี  

1. นำยเจริญ ประจ ำแท่น  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระ 

   เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ / และมีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

2. ร้อยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

   เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

3. นำงสำวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

   เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

4. นำยปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

   เปนนกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำยและกฏระเบียบ  

โดยมีนำงสำววรำภรณ์ วงค์สิงห์โต    เปนนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอิสระ / เปนนผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร  

คุณสมบัติ กระบวนกำรสรรหำ และหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรอิสระบริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 

ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดของบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปนนผู้แต่งตั งกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำร

บริษัท ทั งนี  บริษัทมีนโยบำยแต่งตั งกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั งคณะ และมีกรรมกำรอิสระ

อย่ำงน้อย 3 คน โดยหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระจะเปนนไปตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท 

โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมำท ำหน้ำที่เปนนกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร

ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชน และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์ท ำงำน และ

ควำมเหมำะสมอื่น ๆ ประกอบกันเพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั งเปนนกรรมกำรของบริษัทต่อไป 

ทั งนี  หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั งกรรมกำร

อิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำมำเปนนกรรมกำรแทนจะ

อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั งนี  ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั นๆ  

 ไม่เปนนหรือเคยเปนนกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้

มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำก
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กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตออกและเสนอขำยหลักทรัพย์  ทั งนี  

ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเปนนข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเปนนผู้

ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  

 ไม่เปนนบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เปนนบิดำ 

มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เปนนกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอ

อนุญำต ในลักษณะที่อำจเปนนกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั งไม่เปนนหรือเคยเปนนผู้ถือหุ้นที่

มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของผู้ขออนุญำต เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขอ

อนุญำตออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ 

 ไม่เปนนหรือเคยเปนนผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

และไม่เปนนผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว

ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ 

 ไม่เปนนหรือเคยเปนนผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเปนนที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เปนนผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั นด้วย เว้น

แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตออกและเสนอขำย

หลักทรัพย์ 

 ไม่เปนนกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั งขึ นเพ่ือเปนนตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือ

หุ้นซึ่งเปนนผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเปนนกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือไม่เปนน

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเปนนกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน

ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ

อย่ำงเดียวกันและเปนนกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท 

 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเปนนอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 ไม่เปนนกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท  
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5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด 6  ท่ำนดังนี  

1. นำยวีรพนัธ์ ณ ระนอง ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/เปนนผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

2. นำยกัมพล คุปตะวินิจ คณะกรรมกำร/เปนนผู้มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

3. นำยจำรึก พรหมสุวรรณ คณะกรรมกำร/เปนนผู้มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

4. นำยกิตติพงษ์   ตันฑิกุล  คณะกรรมกำร/เปนนผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

5. นำยผดุง  นูพิมพ์  คณะกรรมกำร/เปนนผู้มีควำมรู้ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

6. นำงสำววิภำพรรณ แสนสุข คณะกรรมกำร/เปนนผู้มีควำมรู้ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

นำงสำวศิริวรรณ  จันทร์ดวง   เปนนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรควำมเสี่ยง/เปนนผู้มีควำมรู้ด้ำน คุณภำพ อำชีวอนำมัย 

และสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและกรอบด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- ประเมินควำมเสี่ยงต่ำงๆ ทั งที่เกิดจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก 

- เสนอแนะแนวทำง ป้องกัน และ/หรือแนวทำง ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกับสภำวะกำร

ด ำเนินธุรกิจ 

- ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำร

ปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษัท ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างถูกต้องโดยการขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด ดังนัน้หลักการดังกล่าวจึงเป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีข้อ 10 เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และในปี พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ฯ มีดังนี ้

 
ต ำแหน่ง 

ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร** 
ปี 2561 (บำท/คน/ครั้ง) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 15,000 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 10,000 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

กรรมกำรบริษัท 6,000 
กรรมกำรบริหำร 6,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 6,000 
หมำยเหตุ *  ทั้งน้ีกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งมำกกว่ำหนึ่งต ำแหน่ง จะได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับ  
 ** ทั้งน้ีกรณีที่คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ครั้งใน1 เดือนให้จ่ำยเบี้ยประชุมส ำหรับกรรมกำรชุดน้ันเพียง 1 

ครั้งต่อ 1 เดือนเท่ำน้ัน 
 

(ข) สรุปกำรจ่ำยและ ในปี 2561 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรมีดังนี้   
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท 
และผู้บริหำร 

        ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน สิ้นสดุประจ ำปี 2561                                               

กำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

ค่ำตอบแทนรำย
เดือน 

รวมค่ำตอบแทนรำย
ครั้งและรำยปี (บำท)  

1. นำยเจริญ           ประจ ำแท่น 60,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 600,000 660,000 

2. ร้อยตรีสำโรช         สว่ำงฤทธิ์ 18,000 30,000 ไม่ได้เป็น 360,000 408,000 

3. นำยปัณณณ์ธีร ์    ศรีว่องไทย 24,000 18,000 ไม่ได้เป็น 240,000 282,000 

4. นำงสำวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 24,000 18,000 ไม่ได้เป็น 240,000 282,000 

5. นำยสมพร    มั่งม ี 24,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เบี้ยประชุม 240,000 264,000 

6. นำยวีรพันธ์  ณ ระนอง 24,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เบี้ยประชุม 240,000 264,000 

7. นำยสุริยะ ตันติวิวัฒน์* - ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 111,333 111,333 

8. นำยกิตต ิ          อธินันท์** - ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 8,666.67 8,666.67 

9. นำยวรศักดิ        ฉัตรแก้ว 18,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 138,000 

10.นำยพีรัช            เลิศกิจรุ่งเรือง 12,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 132,000 

11. นำยกัมพล        คปุตะวินิจ** 18,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 138,000 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ประจ ำป ี2561  

2,688,800 บำท 

 

- หมำยเหตุ -  
*กรรมกำรลำออก (โดยกรรมกำรไม่ได้ค่ำตอบแทนเนื่องจำกลำออกก่อนถึงก ำหนดกำรประชุมในครั้งนั้นๆ 
**กรรมกำรแต่งตั้งใหม่แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง  
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ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรในปี 2561 
  (หน่วย : พันบำท) 

ค่ำตอบแทน รวมบริษัทย่อย เฉพำะบริษัท 

2561 2560 2560 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,361 18,364 7,987 9,427 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 3,381 4,710 2,688 2,771 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 3,961 5,296 921 575 

รวม 23,153 28,370 11,596 13,944 

**หมำยเหตุค่ำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่ำเบี ยประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ำเบี ยประกันสุขภำพและประกันสังคม  
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆของกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริษัทไม่ได้ค่ำตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจำกค่ำเบี ยประชุมและค่ำตอบแทนรำยเดือน 
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บริษัทได้มีกำรปฏิบัติที่เป็นไปตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีตำมหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์ของประเทศไทยดังนี้ 

• ลูกค้ำ  
บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกลุ่มลูกค้ำของบริษัทไม่ว่ำจะเปนนลูกค้ำรำยย่อย หรือลูกค้ำรำยใหญ่เปนนอย่ำงยิ่ง จะ

เห็นได้จำกกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เปนนไปด้วยคุณภำพ บริกำรที่ดี และตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ท ำให้บริษัทมี
ลูกค้ำหลักๆให้ควำมไว้วำงใจและพร้อมจะขยำยงำนไปด้วยกัน  

• เจ้ำหนี้และคู่ค้ำ 
บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสต่อเจ้ำหนี ของบริษัทอีกทั งได้พยำยำมด ำเนินกำรช ำระหนี  และปฏิบัติตำม

เงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับเจ้ำหนี  ถึงแม้ว่ำบริษัทจะประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงินอย่ำงมำกในปีที่ผ่ำน แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจที่จ ำเนินกำรทุกวิถีทำงที่จะท ำให้สำมำรถช ำระหนี ให้กับเจ้ำหนี ได้ ทั งนี ทั งนั น บริษัทได้ด ำเนินกำรทุกอย่ำง
ภำยใต้หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดทำงกฎหมำยอย่ำงชัดเจน ในส่วนของคู่ค้ำนั น บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำร
ด ำเนินงำน และกำรจัดซื อจัดจ้ำงไว้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเปนนไปอย่ำงถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ และ
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

• พันธมิตรและคู่แข่งทำงธุรกิจ 
บริษัทด ำเนินงำนด้วยควำมสุจริต เปนนธรรม และให้เกียรติพันธมิตรและคู่แข่งทำงธุรกิจเสมอ  รวมทั งไม่

แสวงหำข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทำงธุรกิจ เพ่ือน ำมำด ำเนินงำนอย่ำงไม่โปร่งใส  
• พนักงำน 

พนักงำนของบริษัทถือเปนนหัวใจส ำคัญในกำรที่จะท ำให้บริษัทด ำเนินงำนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
บริษัท ได้ตระหนักและให้กำรสนับสนุนพนักงำนในกำรที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะของตนให้สำมำรถน ำมำสร้ำง
ประโยชน์ให้กับงำนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเนื่องด้วยบริษัทเปน นผู้
ให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมและก่อสร้ำง อุตสำหกรรมปิโตรเคมี และให้บริกำรแก่อุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซ ทั ง
ภำครัฐและภำคเอกชน ดังนั น พนักงำนทุกคนจึงต้องใช้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ บวกกับประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทจึงมีกำรจัดส่งพนักงำนเข้ำร่วมอบรมสัมมนำ ฝึกฝน รวมทั งเข้ำ
ทดสอบเพ่ือมั่นใจในคุณภำพของกำรท ำงำนเรื่อยมำ จนบริษัทได้เปนนที่รู้จักในกลุ่มลูกค้ำวงกว้ำงมำกยิ่งขึ น  และ
บริษัทได้จัดกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำน ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรเพ่ือกระตุ้นและปลูกฝัง
จิตส ำนึกรักองค์กรด้วยกิจกรรม Big Cleaning & Greening Day ขึ นที่ส ำนักใหญ่โดยใช้หลักกำรของ5 ส.ทั งนี ก็
เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักว่ำบริษัทสำมำรถที่จะท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม
สำมัคคี ซึ่งเปนนส่วนหนึ่งที่จะท ำให้บริษัทประสบควำมส ำเร็จได้ 

• สิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิขั นพื นฐำนของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ กำรซื อขำยหรือโอนหุ้น กำรเข้ำร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงอย่ำงเปนนอิสระ กำรร่วมตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัทเช่นกำรแต่งตั งกรรมกำร กำร
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ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั งสิทธิในกำรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

• กำรประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ นรอบบัญชี และอำจมี
กำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตำมแต่จะมีวำระส ำคัญที่จะต้องให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ และ/หรือ ลงมติเพ่ือ
ตัดสินใจโดยในปีที่ผ่ำนมำนั น บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ตำมระเบียบขั นตอน ดังนี  ** ในปี 2559 
และ ปี 2560และปี 2561  บริษัทไม่ได้มีกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจำกบริษัทได้อยู่ในสถำนะ NC ระยะที่ 1และ 
NC ระยะที่ 2 และเข้ำสู่ NC ระยะ ที่ 3  เนื่องจำกศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพรำะบริษัทอยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีฟ้ืนฟูกิจกำร บริษัทจึงน้อมรับค ำสั่งศำลและได้ส่งหนังสือแจ้งให้ ตลำด
หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทรำบแล้วว่ำบริษัทไม่ได้มีกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 แต่อย่ำงใด ** 

• ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี  

บริษัทได้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำวัน เวลำ สถำนที่ รวมถึงระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี และ Record Date เพ่ือสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำปีนั น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำมำกกว่ำ 7 วัน และโฆษณำบอกกล่ำวผ่ำน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนกำรประชุมมำกกว่ำ 3 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม
ก่อนกำรตัดสินใจลงมติในวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวำระกำรประชุม รำยละเอียดในแต่ละ
วำระ ควำมเห็นของกรรมกำรอย่ำงชัดเจน และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม อำทิเช่น หนังสือมอบฉันทะ รำยงำน
ประจ ำปีในรูปแบบ CD ทั งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งหำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดต้องกำรรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
ฉบับรูปเล่ม ก็สำมำรถติดต่อขอรับได้จำกเลขำนุกำรและฝ่ำยกิจกำรบริษัทตำมที่ได้แจ้งไว้ภำยในหนังสือเชิญประชุม 

• ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

ในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นนั น ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมำออกเสียงแทนตนในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรำยละเอียดกำรมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม รวมทั งให้แนบเอกสำรตำมที่ก ำหนดให้ถูกต้อง โดยส่งให้บริษัทฯ ตำมวันที่ได้ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม หรือให้ผู้รับมอบน ำมำยื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้ำห้องประชุม เพ่ือแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุมซึ่งใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม และ/หรือ แสดงควำมเห็นอย่ำงเปนนอิสระและเท่ำ
เทียมกันในแต่ละวำระก่อนที่จะมีกำรลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับค ำอธิบำยที่ชัดเจนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวำระ
นั นๆ อีกทั งยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมข้อสงสัยภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนด
เสร็จสิ นประธำนและคณะกรรมกำรจะเปนนผู้ให้ค ำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ อำจมอบหมำยให้ผู้ที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในเรื่องนั นๆ เปนนผู้ตอบค ำถำม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องกำรรำยละเอียดเชิงลึกของข้อมูล  ใน
กำรออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั น ให้ถือ
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมเปนนผู้
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ออกเสียงเพ่ิมอีก 1 เสียงเพ่ือชี ขำดทั งนี  กำรประชุมได้จัดขึ นเปนนภำษำไทย แต่ได้มีกำรจัดเตรียมเอกสำรและ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรแปลข้อมูลภำษำอังกฤษเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่เปนนชำวต่ำงชำติสำมำรถท ำควำมเข้ำใจกำรประชุมได้
โดยง่ำย 

• ภำยหลงักำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

บริษัทได้น ำส่งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวันประชุม และน ำส่ง
รำยงำนกำรประชุมสำมัญสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร 
และลงนำมรับรองโดยประธำนในที่ประชุม พร้อมทั งเลขำนุกำรบริษัทภำยใน 14 วันหลังจำกวันประชุม อย่ำงถูกต้อง 
และครบถ้วน 

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรมอบฉันทะในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นนั น ผู้ถือหุ้นสำมำรถมำเข้ำร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมำออก
เสียงแทนในกำรประชุมได้ หรืออำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเปนนผู้รับมอบอ ำนำจในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมแทนก็ได้ทั งนี  ได้มีกำรแนบข้อมูลของกรรมกำรอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้
ทรำบข้อมูลของผู้ที่ตนจะไว้วำงใจให้ด ำเนินกำรลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมูลและรำยละเอียดกำรมอบ
ฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

กำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท มีกำรใช้ระบบบำร์โค๊ดนับคะแนนในแต่ละวำระของกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือควำมถูกต้องและแม่นย ำ
ในกำรนับคะแนน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงมติ และถูกต้องและฉับไว โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงที่จะท ำกำรลงคะแนนเท่ำกับ
จ ำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ในกำรนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในแต่ละวำระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ออกจำกคะแนนทั งหมด โดยเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรเก็บใบลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นแล้วน ำมำสรุปผลให้ทรำบโดยรวมผล
คะแนนจำกระบบบำร์โค๊ดที่นับคะแนนอย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ 

กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวำระ รำยช่ือกรรมกำร และค ำถำมต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

ก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นั นๆ ตำมควำมเหมำะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องกำรซักถำมกรุณำแจ้งชื่อและนำมสกุลให้ที่ประชุมทรำบก่อนซักถำม
หรือแสดงควำมคิดเห็นด้วยทุกครั ง ทั งนี  ในวำระแต่งตั งคณะกรรมกำร ประธำนในที่ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอรำยชื่อกรรมกำรเพ่ือแต่งตั งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวำระเพ่ิมเติมตำม
ควำมเหมำะสมในวำระอ่ืนๆ อีกด้วย 
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สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 

คณะกรรมกำรได้ก ำกับดูแลและวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยให้ควำมเคำรพสิทธิ และให้ควำมเปนนธรรม
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั งลูกค้ำ เจ้ำหนี  คู่ค้ำ พนักงำน และผู้ถือหุ้น อย่ำงเคร่งครัด  บริษัท
ได้ให้ควำมส ำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่ำง โดยได้พยำยำมด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั งมีระบบควบคุม
และตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผล อีกทั งยังเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำมำ
เปนนส่วนหนึ่งในกำรตัดสินใจได้โดยกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทหรือสำมำรถติดต่อสอบถำมหรือแสดง
ควำมเห็นต่อบริษัทฯ โดยกำรโทรศัพท์เข้ำมำสอบถำมได้ที่ส ำนักงำนใหญ่  02-3220222  หรือ ที่  E-mail : 
ir@pae.co.th หรือ เวปไซท์บริษัทหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่ี  www.pae.co.th  
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บุคลำกร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) มีพนักงำนทั้งสิ้นจ ำนวน 

 
 

ฝ่ำยงำน 
จ ำนวนพนักงำนในสำยงำนหลักของบริษัท 

2561 2560 

พนักงำนรำยเดือนประจ ำ 107 120 
พนักงำนสัญญำจ้ำงชั่วครำว 103 102 

พนักงำนรำยวัน 251 273 

รวม 461 495 
     **บริษัทได้ให้ค่ำตอบแทนอื่น/สวัสดิกำรพนักงำน ในรูปแบบ กองทุนประกันสังคม, กองทุนส ำรองเลี ยงชีพ,กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี,กำร

ประกันสุขภำพกลุ่ม,กำรประกันชีวิตกลุ่ม, กำรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,กำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลแก่พนักงำน ทั ง OPD และ IPD ตำมวงเงินของ
ต ำแหน่งงำนที่ได้รับผิดชอบ ส่วนค่ำตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงำนในรูปแบบ ค่ำล่วงเวลำ ค่ำครองชีพ และเบี ยเลี ยง ค่ำเดินทำงและที่ พักในกรณีที่
พนักงำนปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ทั งในและต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตำมควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบของงำนที่ได้รับมอบหมำยและตำมต ำแหน่ง
งำนที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีกำรจัดตั งกองทุนส ำรองเลี ยงชีพภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม วรรณ จ ำกั ด 
(บลจ.วรรณ) ตั งแต่ปี 2557 โดยมีกำรกันส ำรองเงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพในอัตรำตำมอำยุกำรท ำงำนของพนักงำน  และในส่วนสวัสดิกำรช่วยเหลือ
พนักงำนอื่นๆประจ ำปี 2561 มีค่ำช่วยเหลือกระเช้ำเยี่ยมไข้, เงินช่วยเหลือกรณีบิดำ มำรดำ และพนักงำนเสียชีวิต รวมเปนนเงินทั งสิ น 110,450.00 บำท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) มีพนักงำนทั้งสิ้น
จ ำนวน 

 
ฝ่ำยงำน 

จ ำนวนพนักงำนในสำยงำนหลักของบริษัท 

2561 2560 

พนักงำนรำยเดือนประจ ำ 220 242 

พนักงำนสัญญำจ้ำงชั่วครำว 12 2 
พนักงำนรำยวัน 1 - 

รวม 233 244 
 

**บริษัทได้ให้ค่ำตอบแทนอื่น/สวัสดิกำรพนักงำน ในรูปแบบ กองทุนประกันสังคม, กองทุนส ำรองเลี ยงชีพ,กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี,กำร
ประกันสุขภำพกลุ่ม,กำรประกันชีวิตกลุ่ม, กำรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,กำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลแก่พนักงำน  ทั ง OPD และ IPD ตำมวงเงินของ
ต ำแหน่งงำนที่ได้รับผิดชอบ ส่วนค่ำตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงำนในรูปแบบ ค่ำล่วงเวลำ ค่ำครองชีพ และเบี ยเลี ยง ค่ำเดินทำงและที่พักในกรณีที่
พนักงำนปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ทั งในและต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตำมควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบของงำนที่ได้รับมอบหมำยและตำมต ำแหน่ ง
งำนที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีกำรจัดตั งกองทุนส ำรองเลี ยงชีพภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม วรรณ จ ำกัด 
(บลจ.วรรณ) ตั งแต่ปี 2557 โดยมีกำรกันส ำรองเงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพในอัตรำตำมอำยุกำรท ำงำนของพนักงำน   
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นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรในยุค Thailand 4.0  เพ่ือเปนนกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้
ก้ำวทันสอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม บริษัทจึง
มุ่งเน้นสังคมของกำรมีส่วนร่วมให้เกิดขึ นภำยในองค์กร และสร้ำงโอกำสให้พนักงำน รวมถึงลูกค้ ำที่ซื อสินค้ำและ
บริกำรขององค์กร สำมำรถมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปันควำมรู้และควำมสร้ำงสรรค์ได้ตลอด โดย
บริษัทได้น ำเทคโนโลยีมำใช้ทั งเรื่องของกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรลำ กำรจองรถ กำรจองห้องประชุม ออนไลน์ผ่ำน
ระบบ Intranet และมีกำรแจ้งเตือนผ่ำน Mobile Technology  โดยในอนำคตอำจมีกำรขยำยระบบกำรสื่อสำรต่ำงๆ 
มำกขึ นเรื่อยๆ เนื่องจำกบริษัทมีสำขำในหลำยจังหวัด ท ำให้ทุกอย่ำงใกล้แค่เอื อมในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำร 
บริษัทมีแผนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ที่ใช้เปนนนโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ที่มีควำมจ ำเปนน และเชื่อมโยง
แผนกลยุทธ์ของบริษัทดังนี  
แผนก ำลังคน 
ก ำหนดขึ นเพ่ือบริหำรและควบคุมอัตรำก ำลังคนของบริษัทให้เพียงพอกับแผนงำนของบริษัท ในแผนก ำลังคนจะมีกำร
ก ำหนดอัตรำก ำลังที่เหมำะสม ในแต่ละช่วงเวลำ 
แผนกำรสรรหำพนักงำน 
แผนที่บริษัทวำงไว้เปนนแผนก ำลังคน บริษัทจะหำบุคลำกรจ ำนวนเท่ำได เพิ่มขึ นเมื่อไหร่อย่ำงไร และก ำหนดคุณสมบัติ
แต่ละรำยละเอียดงำนได้อย่ำงเหมำะสม  
แผนกำรพัฒนำบุคคล 
พนักงำนในบริษัทจะต้องถูกพัฒนำในเรื่องอะไรบ้ำง บำงองค์กรในหน่วยงำนอำจจะวำงแผนกำรพัฒนำลักษณะ
ภำพรวมถึงปีถัดไปว่ำมีแผนกลยุทธ์แบบไหน บริษัทต้องพัฒนำเรื่องใดกับพนักงำน และบริษัทจะก ำหนดหลักสูตรที่
จ ำเปนน รวมทั งก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำบุคคล 
แผนกำรรักษำพนักงำน 
สะท้อนออกมำเปนนแผนในด้ำนกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของบริษัท โดยสอบถำมพนักงำนว่ำ บริษัทต้อง
พัฒนำในแง่ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรอ่ืนใด เพ่ือที่จะใช้เปนนเครื่องมือในกำรรักษำพนักงำนของบริษัทให้อยู่ท ำงำนกับ
เรำด้วยควำมเต็มใจ 
แผนกำรทดแทนต ำแหน่ง 
Succession Plan คือ มีกำรวำงแผนว่ำต ำแหน่งงำนหลักๆ ที่มีพนักงำนด ำรงต ำแหน่งอยู่นั น ถ้ำมีต ำแหน่งว่ำงแล้ว
และมีต ำแหน่งทดแทน บุคคลใดที่สำมำรถทดแทนได้ รวมถึงจะต้องพัฒนำผู้ที่จะขึ นมำทดแทนนั นในเรื่องต่ำงๆที่
จ ำเปนน  
กำรอบรมประจ ำปี 2561 
บริษัท จัด In-house จ ำนวน 29 หลักสูตร จัด Public จ ำนวน 50 หลักสูตร รวม 79 หลักสูตร มีบุคลำกรที่ได้รับกำร
อบรม จ ำนวน 813 คน โดยแบ่งเปนนระดับปฏิบัติกำร 746 คน ระดับผู้บังคับบัญชำ 64 คน และระดับบริหำร 3 คน 
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ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  มีข้อพิพำททำงกฎหมำยกับ

ลูกจ้ำงที่ค้ำงพิจำรณำมำจำกปีก่อนอยู่รวม 1 คดี  เนื่องจำกในปีก่อนนั นบริษัทฯได้มีกำรเลิกจ้ำงพนักงำนต่ำงชำติ 

เพ่ือจ้ำงพนักงำนชำวไทยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเท่ำเทียมกันเข้ำมำท ำงำนแทนโดยได้ด ำเนินกำรตำมสัญญำทุก

ประกำรแต่พนักงำนต่ำงชำติไม่ยินยอม จึงได้เกิดเปนนคดีควำมฟ้องร้องขึ นทั งนี บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรสู้คดีตำม

กฎหมำยและหลักฐำนอ้ำงอิงที่ถูกต้องซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับคดีควำม ดังนี   

คดีที่ 1.  ศำลแรงงำนกลำง (เปนนกำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงเฉพำะโครงกำร) 

คู่ควำม  นำยชำง ฮิน เส็ง เปนนโจทก ์ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  เปนน จ ำเลย  

รำยละเอียด  เรียกร้องกรณีเลิกจ้ำง ค่ำชดเชย ค่ำบอกกล่ำวล่วงหน้ำค่ำวันหยุดพักประจ ำปีเงินทดรอง เงิน

ค่ำจ้ำงค้ำง รวมเปนนเงิน  1,684,520  บำท  และ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  โต้แย้ง/ฟ้องแย้ง

เรียกค่ำเสียหำยเปนนเงิน 8,684,520  บำทศำลรับเปนนฟ้องแย้ง ควำมคืบหน้ำคดีศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำ วันที่  31  

มกรำคม 2555 ให้จ ำเลยช ำระเงิน  186,473  บำท พร้อมดอกเบี ยนับแต่วันฟ้อง  วันที่ 6  สิงหำคม 2552  ไปจน

ช ำระเสร็จ      

 จ ำเลยได้โต้แย้งค ำพิพำกษำ/ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศำลฎีกำ วันที่ 3 พฤษภำคม 2555 และศำลฎีกำ เมื่อวันที่ 

22 พฤษภำคม 2561 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ พิพำกษำยืนตำมชั นต้น / จึงได้ยื่นของดกำรบังคับคดีเหตุฟ้ืนฟูกิจกำร  

ตั งแต่ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562  ศำลนัดไต่สวนค ำร้อง/เพ่ือพิจำรณำสั่ง วันที่  26 มีนำคม 2562 เวลำ 9.00 น.     
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รำยกำรระหว่ำงกัน 
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปีที่ผ่ำนมำ 

รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ นในอนำคตนั น กรรมกำรจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบต่ำงๆ ที่ได้ก ำหนดขึ น 

และกรรมกำรจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับ

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั งไม่มีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนในรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง

ดังกล่ำว และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพ่ือพิจำรณำ ซึ่งบริษัทฯ 

และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เปนนไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ 

ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่

เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั งเปนนไปตำม

มำตรฐำนบัญชี เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีใน

พระบรมรำชูปถัมภ์ 

ในกรณีท่ีเปนนรำยกำรที่เกิดขึ นเปนนปกติ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงใน

กำรปฏิบัติให้เปนนไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขที่ เหมำะสมและยุติธรรม 

สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเปนนผู้พิจำรณำอนุมัติในหลักเกณฑ์ และ

แนวทำงในกำรปฏิบัติดังกล่ำว 

นอกจำกนี  ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว 

และคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ นนั น บริษัทฯ จะจัดให้มี

บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเปนนอิสระเปนนผู้ให้

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ

พิเศษ จะถูกน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรเข้ำ

ท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เปนนกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ของบริษัทฯ แต่เปนนกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำยเปนนส ำคัญทั งนี รำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันที่ส ำคัญ ที่เกิดขึ นระหว่ำงปี 2561 
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มำตรกำรกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเปนนผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเปนนใน  
กำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนั น ๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้เปนนไปตำม
ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอก และ/หรือ มี
รำคำหรือเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวในระดับเดียวกันกับบุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้
ว่ำกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวนั นมีกำรก ำหนดรำคำหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเปนนธรรม หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เปนนผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทำงในกำรพิจำณำถึงควำม
จ ำเปนนและควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญ ดังนี  

1. รำยกำรให้บริกำร: เปนนรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยกำรก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำต่ำง ๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำและเงื่อนไขให้เปนนไปในแนวทำงเดียวกันกับลูกค้ำ
ทุกรำยทั งที่เก่ียวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (Arm’s length basis) 

2. รำยกำรซื อผลิตภัณฑ์หรือรับบริกำร: เปนนรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งกำรตก
ลงรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำต่ำง ๆ ระหว่ำงบริษัทกับคู่ค้ำนั น จะต้องเปนนไปในแนวทำงเดียวกันกับที่คู่ค้ำนั นได้มี  
กำรก ำหนดให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทรวมทั งกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว จะต้องไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์ 

3. รำยกำรเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน: เปนนรำยกำรที่อำจจะเกิดขึ นเปนนครั งครำวตำมควำมจ ำเปนนและเหมำะสม 
เช่น เพ่ือใช้เปนนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือขยำยกิจกำรและขยำยธุรกิจของบริษัท โดยกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จะเปนนผู้ประเมินและให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผล
ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว 

ส ำหรับกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันนั น ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียใน  
กำรท ำรำยกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทั งนี  เพ่ือให้มั่ นใจว่ำ 
กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เปนนกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่
เปนนกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั งนี  บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทในรำยงำนประจ ำปี และแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-1) 

ภำยหลังจำกกำรเข้ำเปนนบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
ขั นตอนของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินภำยใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
จดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัด 
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นโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

1.  กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้ง 
ให้บริษัททรำบ เพ่ือใช้เปนนข้อมูลส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

2.  หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

3.  ในกรณีที่จ ำเปนนต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบัติตำมขั นตอนและกำรด ำเนินกำรให้
สอดคล้องกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด 

4.  ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรระหว่ำงกันเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length 
basis) ซึ่งต้องเปนนธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำย กรณีที่ไม่มีรำคำ
ดังกล่ำว บริษัทจะเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำรกับรำคำภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกัน 

5.  ผู้มีส่วนได้เสียกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่สำมำรถอนุมัติหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได้ 

6.  ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทอำจแต่งตั งผู้ประเมินอิสระเพ่ือท ำกำรประเมินและ
เปรียบเทียบรำคำส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญ ทั งนี  เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว 
สมเหตุสมผลและเปนนไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำย 

12.5 แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต 

ในอนำคต หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เปนนไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั งนี  กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เปนนกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำง
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเปนนกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ทุกรำย 

ในกรณีที่เปนนรำยกำรที่เกิดขึ นเปนนปกติ และคำดว่ำจะเกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต บริษัทจะด ำเนินกำร  
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เปนนไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไข  
ที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะเปนนไปตำมหลักกำร
เกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไปตำมที่มีกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรนี  ฝ่ำย
จัดกำรจะมีกำรจัดท ำรำยกำรสรุปกำรเข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวเพ่ือรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุก
ปี และในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทจะเปนนไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
รวมทั งตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด อีกทั งเปนนไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ  
สภำวิชำชีพบัญชี 
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ชื่อบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะ

เปนนโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจำกนี บุคคลหรือ

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และ

มีอิทธิพลอย่ำงเปนนสำระส ำคัญกับบริษัทผู้บริหำรที่ส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี

อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ

บุคคลดังกล่ำวซึ่งมีอ ำนำจชักจูงหรืออำจชักจูงให้ปฏิบัติตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ

ควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเปนนสำระส ำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเปนนไปตำมเงื่อนไข

ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทกับบุคคลและกิจกำรเหล่ำนั น ซึ่งเปนนไปตำมปกติธุรกิจ โดย

สำมำรถสรุปได้ดังนี  

ชื่อบุคคลหรือกิจกำร ควำมสัมพันธ์ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 
(มหำชน) 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 

Federal Capital PTE Ltd. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของ บจ. พีเออี เฟด
เดอรัล อินเตอร์เนชั่นเนล 

(ร้อยละ 45.00) 

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทในเครือเดียวกันกับ 
Federal Capital PTE Ltd. 

คุณจินตนำ กำวีวงศ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

 
รำยกำร  

31ธันวำคม 2561 

(พันบำท) 

31 ธันวำคม 2560 

(พันบำท) 

31 ธันวำคม 2559 

(พันบำท) 

บริษัทย่อย    
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 1,069 874 733 

Pacific Resources International Limited (BVI) 10,798 10,798 10,798 
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท ์จ ำกัด 90 90 90 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด - 98 1,582 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด 2,883 2,372 731 

รวม 14,840 14,232 13,934 
หัก  ค่ำเผื่อหนี สงสยัจะสญู (13,681) (11,529) (11,190) 

สุทธ ิ 1,159 2,703 2,744 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกันเปนนเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน 
ไม่มีสัญญำระหว่ำงกัน และไม่มีกำรคิดดอกเบี ยระหว่ำงกัน 

 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 และ 25560 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันเปนนเงินให้กู้ยื มที่ ไม่มี
หลักประกันในรูปสัญญำเงินกู้อำยุ 18 เดือน นับจำกวันที่ในสัญญำ คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 8.00 ต่อปี เท่ำกันทั ง
สองปี 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกัน สำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ ์

1 บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) - บริษัทเปนนผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 72.12 
ของทุนจ ำนวนหุ้นที่ จ ำหน่ำยได้แล้วทั งหมดของ 
PTECH (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวำคม 
2558)  

- มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือ นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง 

2 บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มำรีน  จ ำกัด 
(“PPS”) 

- บริษัทย่อย ควำมสัมพันธ์ ถือหุ้นทำงตรง 
- ลูกหนี เงินกู้ยืมระยะยำว 
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รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 
 

รำยกำร 
 

  (หน่วย : พันบำท) 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2561  2560  2561  2560 
รำยได้จำกกำรบริกำร         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  762  1,662 
บริษัท พีเออ ีเฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  -  793 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  167  1,277 
รวม  -  -  929  3,732 

รำยได้ค่ำเช่ำ         
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  2,250  2,270 
บริษัท พีเออ ีเฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  -  150 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  324  264 

รวม  -  -  2,574  2,684 
รำยได้อื่น         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  -  4 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  -  6 

รวม  -  -  -  10 
ดอกเบี ยรับ         

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด อัตรำร้อยละ 8.00 ต่อป ี -  -  1,280  1,280 
ต้นทุนบริกำร         
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  100  356 
บริษัท พีเออ ีเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  83  - 

รวม  -  -  183  356 

ดอกเบี ยจำ่ย         
คุณจินตนำ กำวีวงศ์ อัตรำร้อยละ 5.00 ต่อป ี 131  131  131  131 

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd อัตรำร้อยละ 1.50–5.00 ของ

เงินตน้ 

-  350  -  - 

รวม  131  481  131  131 
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รำยกำรธุรกิจปรกติ 

เปนนรำยกำรที่บริษัทท ำเพ่ือสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปที่ไม่ท ำให้บริษัท 

และบริษัทที่เก่ียวข้องกันและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกันเสียประโยชน์ และบริษัทคำดว่ำจะมีกำรเข้ำท ำรำยกำร

ลักษณะนี อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีรำยกำรที่ส ำคัญดังนี  

-รำยกำรเช่ำพื นที่ส ำนักงำน รวมถึงพื นที่รอบส ำนักงำน ซึ่งบริษัทได้มีกำรเช่ำพื นที่ส ำนักงำนและบริเวณรอบ

ส ำนักงำนจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเปนนไปตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ โดยรำยกำรเช่ำ

ดังกล่ำวเปนนประโยชน์และสะดวกต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

-รำยกำรรับบริกำรด้ำนต่ำงๆ ที่มีแนวโน้มว่ำจะเกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ค่ำน  ำ ค่ำไฟ โดยมีอัตรำค่ำบริกำร

เปนนไปตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ 

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปรกติ  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทได้ท ำสัญญำให้เช่ำพื นที่อำคำรส ำนักงำนกับบริษัท พีเออี 

เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ค่ำเช่ำเดือนละ 0.02 

ล้ำนบำท (ต่อสัญญำทุกๆ 3 ปี) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทท ำสัญญำให้เช่ำพื นที่รวมทั งส่วนควบในอำคำร พื นที่ใช้สอย

ข้ำงเคียง ส่วนต่อขยำยและห้องฉำยรังสี กับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  ตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน 

2560 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2563 โดยคิดค่ำเช่ำเดือนละ 0.16 ล้ำนบำท (ต่อสัญญำทุกๆ 3 ปี) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษัทท ำสัญญำให้เช่ำและบริกำรพื นที่ส ำนักงำนกับบริษัท พีพีเอส เอนเนอ

ยี แอนด์ มำรนี จ ำกัด  เปนนระยะเวลำ 1 ปี  หำกไม่มีกำรแจ้งยกเลิกสัญญำเชำ่ สัญญำจะมีผลต่อเนื่องทุก ๆ วันที่ 30 เมษำยน 

ของทุกปี ในอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ 27,000.00 บำท  

ซ่ึงเง่ือนไขกำรให้บริกำรดังกล่ำว เปนนไปตำมเง่ือนกำรค้ำท่ัวไปท่ีบริษัทให้แก่ลูกค้ำอ่ืน ทั งด้ำนกำรก ำหนดรำคำ 

รวมถึงเงื่อนไขอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์ 
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ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกัน  
(พันบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 31 ธ.ค. 2561 
1. บริษัทพีเออี 

เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ำกัด 
(มหำชน) 

รำยได้ค่ำบริกำร     

- รำยได้ค่ำบริกำร 339 100 รำยได้ค่ำบริกำรประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำน NDT และ 
Inspection & Certification โดยบริษัทได้ก ำหนดรำคำและ

เง่ือนไขกำรให้บริกำรในแนวทำงเดียวกันกับที่ก ำหนดรำคำและเง่ือนไข
กับลูกค้ำรำยอื่นทั งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 

รำยกำรดังกล่ำวเปนนรำยกำรที่เกิดขึ นตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีกำรก ำหนดเง่ือนไขและรำคำกำรให้บริกำรตำมสัญญำที่
เปนนไปในแนวทำงเดียวกันกับลูกค้ำรำยอื่นทั งที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่
เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
ปัจจุบัน บริษัทได้รับช ำระค่ำบริกำรทั งจ ำนวน 

- รำยได้อื่น - - 
 

- ลูกหนี กำรค้ำ 17 - 

- รำยได้ค้ำงรับ 17 - 

รำยกำรเช่ำพื นที่ส ำนักงำนใหญ่   เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2558 บริษัทเข้ำท ำสัญญำให้เช่ำพื นที่อำคำรกับ 

PAE เพื่อให้ PTECH ใช้เปนนส ำนักงำน ตั งอยู่เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 

64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหำนคร 

มีพื นที่ใช้สอยรวม 400 ตำรำงเมตร โดยคิดตำรำงเมตรละ 250 บำท 

ให้สัญญำเช่ำนี มีก ำหนดอำยุเวลำ 2 ปี เริ่มตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน 

2558 และสิ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 ค่ำเช่ำต่อเดือน 100,000 

บำทและเมื่อครบก ำหนดสัญญำเช่ำฉบับดังกล่ำว บริษัทได้ท ำกำรต่อ

สัญญำเช่ำฉบับใหม่ต่อเนื่องจำกฉบับเดิม ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560 

ส ำหรับกำรเช่ำบำงส่วนของชั น 1 ตึกอำคำร 2 ชั น พื นที่ใช้สอย

ข้ำงเคียง ส่วนต่อขยำยและห้องฉำยรังสี , เช่ำเพิ่มเติมส่วนของ

ส ำนักงำนบริเวณชั น 1 อำคำร 5 ชั น ในอัตรำค่ำเช่ำเหมำรวมเดือนละ 

162,500 บำท ก ำหนดอำยุเวลำเช่ำ 3 ปี นับตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน

2560 สิ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 
นอกจำกนี เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 บริษัทเข้ำท ำสัญญำเช่ำ

ที่ดิน เพื่อใช้เปนนพื นที่ศูนย์ฝึกช่ำงเชื่อมและพื นที่ปฎิบัติกำร มีพื นที่ใช้

 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรเช่ำพื นที่ดังกล่ำวมี
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท เนื่องจำกพื นที่ดังกล่ำวมีควำม
สะดวกทำงด้ำนคมนำคม และมีอัตรำค่ำเช่ำพื นที่อยู่ ในอัต รำที่
เหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกันในด้ำนพื นที่ใช้สอยและรำคำตลำดใน
พื นที่ใกล้เคียง  

 
 

 
 
 
 - ค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำ( ค่ำเช่ำพื นที่,  

- ค่ำเช่ำส ำนักงำน ) 

2,332 2,250 
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- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ (ค่ำน  ำ ค่ำไฟ และ
ค่ำรักษำควำมปลอดภัย) 

807 762 สอยรวม 389.62 ตำรำงเมตร สัญญำให้เช่ำฉบับใหม่มีก ำหนดอำยุ

เวลำ 3 ปี  เริ่มตั งแต่วันที่  1 มกรำคม 2560 และสิ นสุดวันที่  31 

ธันวำคม 2562 ค่ำเช่ำต่อเดือน เดือนละ 25,000 บำท  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ค่ำจ้ำง ค่ำซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์
และค่ำซื อทรัพย์สิน 

798 - 
 
 

- เจ้ำหนี อื่น 
- ค่ำใช้จ่ำยล่วงหนำ้ (ค่ำบรกิำร 

Maintenance Agreement 
Promgram Forma TRD 
ระยะเวลำ 1 ก.ค.59 -30 มิ.ย.

60 รวม 1 ป ี
 
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น (ค่ำ

น  ำประปำ เดือน ธ.ค.60 ค้ำง

จ่ำย) 

874 

 
 

 
 
 
 
 
2 

1,069 
 

 
 
 

 
 
 
- 

รำยกำรเงินให้กูย้ืม   
เงินให้กู้ยืมต้นงวด - - 
เงินให้กู้เพิ่ม - - 
ได้รับช ำระคืนระหว่ำงงวด - - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 
ดอกเบี ยรับ - - 
ดอกเบี ยค้ำงรับ - - 
   
รำยกำรเงินกู้ยืม     
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เงินกู้ยืมต้นงวด - - 
เงินกู้เพิ่ม - - 
ช ำระคืนระหว่ำงงวด - - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 
ดอกเบี ยจ่ำย - - 
ดอกเบี ยค้ำงจ่ำย 
 

- - 

รำยกำรค  ำประกันเงินกู้ยืม     

รำยกำรค  ำประกันเงินกู้ยืม ไม่มี
ค่ำตอบแทน 

ไม่มีค่ำตอบแทน   

2. บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี 
แอนด์ มำรีน จ ำกัด 

รำยกำรเงินให้กูย้ืม 
รำนกำรเพิ่มขี นระหว่ำงป ี

ยอดคงเหลือปลำยป ี

16,000 
374 

16,374 

16,000 
- 

16,000 

ลักษณะสัญญำให้กู้เงินโดยมอีัตรำดอกเบี ยเงินกู้ที่ร้อยละ 8.00-
10.00 ต่อปี เท่ำกันทั ง 2 ปี  ค  ำประกนัโดยที่ดินของบริษัทยอ่ย 

คณะกรรมกำรเห็นว่ำรำยดังกล่ำวเปนนกำรช่วยเหลือบริษัทย่อยให้
สำมำรถมีรำยได้เพิ่มขึ นและเปนนรำยกำรที่ไม่ถือเปนนรำยกำรเกีย่วโยง

กัน จึงมีมติอนุมัติวงกู้เพิ่มใหก้ับ บริษัท PPS ตำมที่เสนอ 
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี   
ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน 8,051,717,322  บำท 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว  จ ำนวน 2,770,889,766.  บำท  
หุ้นสำมัญ    จ ำนวน 2,770,889,766 หุ้น  
หุ้นบุริมสิทธิ    จ ำนวน   –  หุ้น   
มูลค่ำที่ตรำไว้   หุ้นละ   1  บำท   
หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  จ ำนวน  2,770,889,766 หุ้น  

    - บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นประเภทอ่ืนในที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่แตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ  
7.1 ผู้ถือหุ้น รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั งจ ำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนกำรถือ

หุ้น ณ วันที่ 15 ตุลำคม2558 (วันปิดสมุดล่ำสุด) มีดังนี    
** สืบเนื่องจำก บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน บริษัทเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่ำงปรับปรุง

แก้ไขฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้ำสู่คดีฟื้นฟูกิจกำร และศำลได้มีค ำสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำเรียบร้อยแล้วและบริษัทยังไม่สำมำรถ
จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้เนื่องจำกศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เนื่องจำกบริษัท
ยังอยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีฟื้นฟูกิจกำรและในปัจจุบันศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้มีค ำพิพำกษำให้ฟื้นฟูกิจกำรของบริษัทแล้ว จึง
ไม่อำจจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ตำมกฏหมำย **จึงท ำให้รำยชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม ณ วันที่ 15 
ตุลำคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด)**  โดยบริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น 

1. นำยก่อโชค แสงทองอร่ำม 185,800,000 6.71 

2 นำยชนะชัย  ลีนะบรรจง 129,498,300 4.67 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 54,988,800 1.98 

4. นำยอัชดำ  เกษรศุกร์ 39,000,000 1.41 

5. นำยชินชัย  ลีนะบรรจง 28,589,400 1.03 

6. นำยจิรวุฒิ คุวำนันท์ 22,300,000 0.80 

7. นำงอโนทัย  ทรงไท 20,752,700 0.72 

8. นำยบรรเจิด เตชะอินทรำวงศ์ 20,000,000 0.72 

9. นำงจินตนำ  กำวีวงศ ์ 19,658,050 0.74 

10. นำงสำวกรรณิดำ ตั้งกิจตรงเจริญ 17,100,000 0.62 
** ที่มำ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2558 (วันปิดสมุดล่ำสุด) 
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กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทได้
ประกอบธุรกิจหลัก 

ชื่อบุคคลหรือกิจกำร ควำมสัมพันธ์ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 
Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 
(มหำชน) 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 

Federal Capital PTE Ltd. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของ บจ. พีเออี เฟด
เดอรัล อินเตอร์เนชั่นเนล 

(ร้อยละ 45.00) 
Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทในเครือเดียวกันกับ 

Federal Capital PTE Ltd. 
คุณจินตนำ กำวีวงศ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  
บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปี ภำยหลังกำรหักภำษี

และกันส ำรองตำมกฎหมำย หรือตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับเหตุจ ำเปนนอ่ีนใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั นจะ

ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ำรองตำม

กฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลังหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองจะมีจ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปันผลได้   

 
  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เปนนกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปัน
ผลได้เปนนครั งครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนั นได้ แล้วให้รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบใน
กำรประชุมครำวต่อไป 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.0 ของก ำไรสุทธิที่เหลือหลังจำกหักเงิน
ส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเปนนอ่ืนใดและ
กำรจ่ำยเงินปันผลนั นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 

  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยอ่ืนของบริษัท  
  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยอ่ืนๆจะขึ นอยู่กับผลประกอบกำรและควำมต้องกำรใช้เงินทุน
และสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทย่อยในปีนั นๆ 
 
    และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561   
บริษัทและบริษัทย่อยทั งหมดไม่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน 
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::  CCSSRR  
บริษัทได้ค ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเติบโต มั่นคงและประสบผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน และกำรด ำเนิน

ธุรกิจนั นจ ำเปนนที่จะต้องร่วมมือหลำยฝ่ำยเพ่ือร่วมกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้ตระหนักว่ำกำรที่จะร่วมมือกันอย่ำงสำมัคคีนั นบริษัทต้องมีกำรรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรภำยในให้เข้มแข็งมั่งคงและยั่งยืนเสียก่อน และเมื่อภำยในองค์กรเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนแล้วนั น 
บริษัทมีหน้ำที่อีกประกำรที่จะต้องให้กำรสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนภำยนอกควบคู่กันภำยใต้หลักธรร
มำภิบำลมำตรฐำน ควำมปลอดภัย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  
 
นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
 บริษัทได้มีกำรก ำหนดค่ำนิยมขององค์กรเพ่ือให้เปนนมำตรฐำนและวัฒนธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจให้
บุคลำกรขององค์กรได้ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน โดย ใช้ชื่อย่อของบริษัทเปนนตัวก ำหนด 

P : Prosperity 
       : มุ่งเน้นควำมส ำเร็จของผลงำน กำรให้บริกำร ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
        : Emphasize on results based management for our products & services to comply 
with customer requirements. 

 A : Accountability 
       : มุ่งเน้นกำรท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบ และมีสำมัญส ำนึกในหน้ำที่  
       : Emphasize on working with high accountability and duties awareness 
   E : Efficiency 
       : มุ่งเน้นควำมมปีระสิทธิภำพในเรื่องของต้นทุน คุณภำพและควำมปลอดภัยของกำรให้บริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
       : Emphasize on efficiency of Quality, Health, Safety & Environment, Operating Cost 
to achieve customer requirement 
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แนวทำงเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทได้ เน้นกำรบริหำรกำรจัดกำรเพ่ือให้ เปนนไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี  (Good Corporate 

Governance) สร้ำงเสริมให้มีกำรก ำกับดูแลที่ดี เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใส อันจะเปนนประโยชน์

ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงำน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท  

2. กำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น  

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและ

ข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจริตและคอร์รัปชั่น” เปนนลำยลักษณ์อักษรขึ น เพ่ือเปนนแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ตลอดจนเพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือเปนนบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยปีที่ผ่ำนๆมำ โดยบริษัทไม่มีกำรโดน

ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นแต่อย่ำงใด  

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษย์ชน  

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะไม่

สนับสนุนกำรกีดกันหรือกำรเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชำติ เชื อชำติ ศำสนำ ภำษำ อำยุ เพศ 

สถำนภำพสมรส ทัศนคติส่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ควำมพิกำร ควำมนิยมในพรรคกำรเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ 

รวมทั งจะไม่ขัดขวำงหรือกิจกรรมอันเปนนควำมเชื่อเก่ียวกับเชื อชำติ ประเพณีประจ ำชำติ ศำสนำ และเพศ  

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม   
นโยบำยในกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับบุคลำกร 
บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย

และสภำวกำรณ์ ด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ได้แก่ กำรสอนงำน (Coaching) กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge 
Sharing) กำรฝึกอบรม (Training) เพ่ือให้บุคลำกำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะกำรส่ ง
มอบงำนที่มีคุณภำพที่เหนือควำมคำดหวังให้กับลูกค้ำ ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับกำร
เติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ทั งนี บริษัทได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี   

 กำรพัฒนำพนักงำนที่เป็นก ำลังส ำคัญของหน่วยงำน  (Key Person Development) บริษัทมุ่ง
พัฒนำเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มที่เปนนก ำลังส ำคัญของหน่วยงำน หรือ  Key Person โดย
คัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสม มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภำพและพฤติกรรม
กำรท ำงำนด้วยควำมมุ่งมั่นตั งใจ รวมถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน   ซึ่งฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้รวมกับ
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หน่วยงำนต้นสังกัดจัดท ำแผนกพัฒนำพนักงำนรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ด้วยรูปแบบ
กำรเรียนรู้พัฒนำ เช่น กำรสอนงำน กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอก เปนนต้น  

 กำรฝึกอบรม บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรฝึกอบรม และพัฒนำบุคลำกรทุกระดับตั งแต่ระดับบริหำร 
ระดับจัดกำร และระดับปฏิบัติกำร เพ่ือเปนนแนวทำงกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร ยกระดับขีดควำมสำมำรถ จึงได้
จัดกำรฝึกอบรมให้บุคลำกรในทุกระดับ ทั งนี  หัวใจส ำคัญของกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคคล คือกำรติดตำมและ
วัดผลในด้ำนควำมรู้ที่ได้รับรวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลำกรได้น ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรท ำงำน พร้อมทั งปรับปรุงพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 

 กำรจัดกำรควำมรู้ บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแบ่งปันควำมรู้ในองค์กร ให้กับพนักงำนทุกระดับ
ตั งแต่ระดับบริหำร ระดับจัดกำร และระดับปฏิบัติกำร โดยฝ่ำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม หรือ QHSE ได้เริ่มด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร Knowledge Sharing เพ่ือให้บุคลำกรได้เพ่ิมพูนควำมรู้ 
เช่นควำมรู้ในเรื่องของระบบคุณภำพ และสิ่งแวดล้อม ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือด้ำน
กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย และอ่ืนๆที่เหมำะสมกับสภำวะ เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง
พนักงำนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรท ำงำน พร้อมทั งปรับปรุงพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำก รวมถึง ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

5. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทได้ให้ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำและผู้บริโภคเปนนอย่ำงสูงโดยได้ให้ควำมส ำคัญในด้ำนคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำอย่ำงสูงสุดภำยใต้กำรรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ ISO9001:2015 
 6.กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม  

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับระบบบริหำรจัดกำรมำตรฐำน ระดับโลก และได้รับกำรรับรอง ใน Version 

ล่ำสุดครบทั ง 3 ระบบ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นกำรวำงมำตรฐำนด้ำนคุณภำพใน

กำรปฏิบัติงำน กำรประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสำร และมีกำรฝึกอบรม

พนักงำนด้ำนกำรให้บริกำร เพ่ือให้ลูกค้ำสัมผัสได้ถึงบริกำรที่แตกต่ำง 

 ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมกำร

ประเมินและกำรจัดกำรผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม   

 ระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย หรือ OHSAS18001:2007 โดยเน้นที่กำร

จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ในกำรท ำงำน กำรประเมินและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงใน

กำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
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และจำกกำรที่บริษัทได้รับกำรรับรองในระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) แล้วนั น 

บริษัทยังได้รับมำตรฐำน Green Industry Level 3 จำกกระทรวงอุตสำหกรรมอีกด้วย 

 7.กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม   

 บริษัทจัดให้มีกำรจัดกำรเชิงป้องกัน สร้ำงจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมเพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อมและได้ก ำหนดให้มี

นโยบำยในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อนโดยควำมร่วมมือจำกพนักงำนในกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยกัน

ปิดไฟฟ้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่จ ำเปนน รวมถึงกำรสนับสนุนกำรใช้กระดำษรีไซเคิล และบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญใน

กำรสร้ำงจิตส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทมีส่วนร่วมรวมทั งเปิด

โอกำสให้พนักงำน ได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถและร่วมเปนนพลังผลักดันในกำรด ำเนินกิจกรรมที่เปนนประโยชน์ต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม  

 8.กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  
 บริษัทยังไม่มีข้อมูลนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ส ำหรับหัวข้อนี   
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งำนระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล 
ในปี 2561 บริษัทได้ค ำนึงถึงมุมมองทำงด้ำนระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือช่วยให้กำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับควำมน่ำเชื่อถือ และเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะในมุมมองด้ำนคุณภำพ  
อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทำงในกำรลดและก ำจัดปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆที่มีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำน และได้ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทมีสุขภำพที่แข็งแรง มีควำมพร้อมทั งทำงร่ำงกำยและจิตใจใน
กำรท ำงำน (Fit for Duty)   
 ทั งนี บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล จำก บริษัท เอส จี เอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด มำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั ง ส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯ สำขำสงขลำ และ สำขำระยอง ดังนี  

1. ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ ISO9001:2015 

2. ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 

3.   ระบบบริหำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS18001:2007) 

ระบบบริหำรจัดกำรดังกล่ำว มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อองค์กรเนื่องจำกเปนนข้อก ำหนดอันดับแรก ที่ลูกค้ำ
จะพิจำรณำในกำรยื่นประมูลงำนเพ่ือดูว่ำบริษัทมีควำมน่ำเชื่อถือ เชื่อมั่น ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยทั งนี  จะมี
กำรตรวจประเมินระบบภำยใน (Internal Audit) ทั งด้ำนเอกสำรและกำรปฏิบัติงำนที่ต้องสอดคล้องกับข้อก ำหนด 
ในทุกหน่วยงำนและทุกสำขำที่เกี่ยวข้องในระบบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง ซึ่งปี 2018 ได้ขยำยกำร Audit ไปยัง
โครงกำร SKIC ของSCG ทั งท่ีบ้ำนโป่งและวังศำลำด้วย 

นอกจำกระบบบริหำรจัดกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัทฯยังมี ตัวชีวัดกำรท ำงำน ทั งแบบ Corporate และ 
Department KPI ของทุกหน่วยงำนและโครงกำรของบริษัทฯ เพ่ือกำร Monitor ข้อมูลกำรด ำเนินงำนในแต่ละ
เดือนและท ำกำรสรุปให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบถึงผลกำรปฏิบัติของทุกหน่วยงำน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำปรับเพ่ิม
กลยุทธ์ เพ่ือให้ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยขององค์กร โดย มี ฝ่ำย QHSE หรือ ฝ่ำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เปนนผู้ดูแลบริหรจัดกำรระบบ ดังกล่ำว และยังท ำหน้ำที่เปนนที่ปรึกษำให้กับทุกหน่วยงำน
เพ่ือให้สำมำรถก ำหนด KPI ได้เหมำะสมกับหน่วยงำนนั น ๆ 

2. งำน Quality, Health, Safety and Environment 
ฝ่ำย QHSE ยังมีหน้ำที่ดูแลบริหำรจัดกำรงำนด้ำน Health & Safety (อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย) 

และกำรจัดกำรด้ำน Environment (สิ่งแวดล้อม) ในทุกหน่วยงำนและทุกสำขำของบริษัท เพ่ือให้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ไม่เกิดโรคจำกกำรท ำงำน และมีเป้ำหมำยที่จะปรำศจำกอุบัติภัย (Zero Incident) โดย
ในปี 2018 บริษัทบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยไม่มีอุบัติภัยเกิดขึ นเลย  นอกจำกนี ยังควบคุมให้กำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมำยทั งด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และ กฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
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ส ำหรับในส่วนงำน Quality นอกเหนือจำกระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ ISO9001:2015 แล้ว ยังมี
หน่วยงำน QA/QC ของแต่ละสำขำ/ โครงกำร ดูแลให้กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับคุณภำพกำรด ำเนินงำนเปนนไปตำม
ข้อก ำหนดของระบบ ISO9001:2015 และเปนนไปอย่ำงเปนนระบบและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ น 

3. งำน ฝึกอบรมภำยในองค์กร (In House Training) 
บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และทักษะแก่พนักงำนในหลำยหลักสูตร โดยวิทยำกรในฝ่ำย QHSE 

เช่น  อบรมข้อก ำหนดของระบบบริหำรจัดกำร ( ISO Requirement) กำรประเมินปัญหำสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Aspect), ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมกฏหมำย ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง 
(Work at Height) ควำมปลอดภัยในกำรใช้นั่งร้ำน (Scaffolding) ควำมปลอดภัยในกำรใช้ปั้นจั่น กำรจัดฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ, กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น, 5ส. เปนนต้น 

 
4. งำนข้อมูลและเอกสำรส ำหรับกำรยื่นประมูลงำนโครงกำรต่ำง ๆ 
กำรจัดเตรียมเอกสำรและข้อมูล ด้ำน Quality Plan , HSE Plan และเอกสำรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ QHSE 

ตำมท่ีลูกค้ำร้องขอ เพ่ือประกอบในกำรยื่นประมูลงำน 
 
5. งำนบริหำรศูนย์ฝึกอบรม (PES Academy)  
บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ำกัด (บริษัทในเครือของพีเออี) ซึ่งด ำเนินธุรกิจด้ำนศูนย์ฝึกอบรมให้กับ

บุคคลทั งภำยในบริษัทในเครือ PAE  และบุคลลภำยนอกองค์กร ทั งแบบ In house และ Public โดยในเบื องต้น 
จะเน้นที่เกี่ยวข้องกับด้ำนควำมปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับบริหำร(จป.
บริหำร), เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ระดับหัวหน้ำงำน (จป. หัวหน้ำงำน),  คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (คปอ.) ซึ่งได้ขึ นทะเบียนและได้รับใบอนุญำตเปนนศูนย์
ฝึกอบรม ทั งสำมหลักสูตรข้ำงต้น  จำกกองควำมปลอดภัย กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 
เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มจัดอบรมให้กับลูกค้ำ ทั งภำยในและภำยภำยนอกองค์กรแล้วในช่วงปลำยปี 2018 และยัง
มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยอ่ืน ๆ เช่น ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมกฎหมำย ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนบนที่สูง (Work at Height) ควำมปลอดภัยในกำรใช้นั่งร้ำน (Scaffolding) ควำมปลอดภัยในกำรใช้
ปั้นจั่น ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรท ำงำนงำนด้ำนไฟฟ้ำ ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ (อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรขอขึ นทะเบียนกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน) 
        นอกจำกนี ยังมีหลักสูตรข้อก ำหนด (Requirement) และ กำรตรวจประเมินภำยใน (Internal Audit) ของ
ระบบบริหำรจัดกำร ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007 และยังได้ขึ นทะเบียนกับกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม เปนนผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษำ เรียบร้อยแล้ว 
ในส่วนของนโยบำยและแผนของฝ่ำย QHSE นั น ได้มีกำรจัดท ำไว้ในรูปแบบของ Vision & Mission ดังนี  
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QHSE Vision (วิสัยทัศน์ของฝ่ำย QHSE) 
“To driving incident free operation, executing with excellence and optimizing 

through International Standard management system” 
เป็นแรงผลักดันให้กำรด ำเนนิงำนขององค์กรปรำศจำกอุบัติภัย มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ และมี

ประสิทธิภำพ ผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรมำตรฐำนสำกล 
 

QHSE Mission (พันธกิจของฝ่ำย QHSE) 
Quality: To ensure that all process are carried out in and conform to ISO9001, 

ISO1400 and OHSAS18001 requirement, customer requirement and related Law. 
มุมมองด้ำนคุณภำพ ท ำให้ม่ันใจได้ว่ำ ทุกกระบวนกำรมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับข้อก ำหนดของ

ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ (ISO9001), ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO14001), ระบบบริหำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยละควำมปลอดภัย (OHSAS18001), ข้อก ำหนดของลูกค้ำ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

To maintain continually improvement. 
รักษำไว้ซึ่งกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
Safety: Nobody gets hurt at our work locations because unsafe behaviors and 

conditions have been eliminated, and highly processes exist to keep all colleagues injury free. 
มุมมองด้ำนควำมปลอดภัย จะไม่มีใครได้รับบำดเจ็บในสถำนที่ท ำงำน เนื่องจำกพฤติกรรมและ

สภำพกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ถูกขจัดออกไปแล้ว และกระบวนกำรที่มีอยู่ช่วยปกป้องรักษำเพื่อนร่วมงำนทุกคน
ให้ปรำศจำกกำรบำดเจ็บ 

 
Environment: Operate without environ-mental impact and complaints. 

มุมมองด้ำนสิ่งแวดล้อมจะด ำเนินงำนด้วยกำรปรำศจำก ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนต่ำง ๆ 
 

Health: Promote a healthy Workplace (Fit for Duty) and Mitigate significant health risks. 
มุมมองด้ำนสุขภำพ อำชีวอนำมัย ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภำพที่แข็งแรง และก ำจัดปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ที่มี

ผลต่อสุขภำพและอำชีวอนำมัย 
 

Reliability: International Standards work business processes, systems and 
procedures exist to meet our customer’s expectation. 

มุมมองด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ มีกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนสำกล และระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได 
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นโยบำย คุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 
 มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดและระเบียบปฏิบัติของ 

 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001:2015  

 ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  

 ระบบบริหำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS18001:2007 

 บริบทองค์กร 

 กฏหมำย และ บทบัญญัติต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ข้อก ำหนดของลูกค้ำ และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พร้อมทั งกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  

 มุ่งมั่นเพ่ือควำมเปนนเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรปฎิบัติงำน ในด้ำนคุณภำพ กำรบริกำรลูกค้ำ 
ควำมซือ่สัตย์ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม ผ่ำนทำง 

 พฤติกรรมและวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีปลอดภัย และกระบวนกำรท ำงำนที่เปนนมำตรฐำน  

 ควำมรับผิดชอบในภำวะควำมเปนนผู้น ำ ควำมมุ่งม่ัน และกำรเปนนแบบอย่ำงที่ดี 

 กำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผย  

 กำรศึกษำ ควำมสำมำรถ และ กำรฝึกอบรม  
 

 มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรป้องกันมลพิษ  และกำรลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน ตั งแต่เริ่มต้นกระบวนกำรท ำงำน  
 

 รักษำสภำพแวดล้อมที่ดี โดยมุ่งเน้นเรื่องกำรคัดแยกขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งถือเปนนควำม
รับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่ต้องยึดถือ และปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด 
 

 ให้พนักงำนทุกคนทรำบถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่อง อำชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และ อนุญำตให้สั่ง หยุดท ำงำน ได้ ถ้ำไม่ปลอดภัย  
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“คุณภำพและบริกำรเป็นหนึ่ง สิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ 
ควำมปลอดภัยเป็นเยี่ยม อุบัติภัยเป็นศูนย์” 

เพ่ือให้บรรลุนโยบำยข้ำงต้น ผู้บริหำรจะสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำง
จริงจัง ตลอดจนสื่อสำรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 

ISO 9001:2015 Certificate 
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หน้ำ 108 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

ISO 14001:2015 Certificate 
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OHSAS18001:2007 Certificate 
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หน้ำ 111 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

2. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญของพนักงำนในทุกระดับชั น โดยบริษัทได้มีกำรจัด
ฝึกอบรมเพ่ิมควำมรู้ ทักษะ และศักยภำพกำรท ำงำน รวมถึงด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงำน
สม่ ำเสมอ และในครั งนี บริษัท ได้จัดกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนบนที่สูง เพ่ือให้เปนนไปตำม
ข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำน ของ NPT Consultant and Service. 
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หน้ำ 113 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และทักษะแก่พนักงำนในหลำยหลักสูตร โดยวิทยำกรในฝ่ำย QHSE 
เช่น  อบรมข้อก ำหนดของระบบบริหำรจัดกำร ( ISO Requirement) กำรประเมินปัญหำสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Aspect), ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมกฏหมำย ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง 
(Work at Height) ควำมปลอดภัยในกำรใช้นั่งร้ำน (Scaffolding) ควำมปลอดภัยในกำรใช้ปั้นจั่น กำรจัดฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ, กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น, 5ส. เปนนต้น 
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หน้ำ 114 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง    
ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในของบริษัท  
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่

เพียงพอและเหมำะสม โดยได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทั งด้ำนกำรเงินกำรปฏิบัติงำน กำร

ด ำเนินกำรให้เปนนไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกัน 4 ครั ง โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้เข้ำ

ร่วมประชุมด้วยทุกครั ง ทั งนี  คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยกำร

ซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control 

Environment) กำรประเมินควำมเสี่ ย ง (Risk Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม  (Control Activities) 

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( Information and Communication) และกำรติดตำมผล (Monitoring) สรุป

ควำมเห็นได้ว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินในงบกำรเงินของบริษัท

และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน  3 ท่ำน ได้แก่ ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธิ์ เปนนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล 
และนำยปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย  เปนนกรรมกำรตรวจสอบ โดยทุกท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยในปี 2561 มีกำร
ประชุมทั งสิ น 4 ครั ง โดยเปนนกำรร่วมประชุมกับผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี สรุปสำระส ำคัญได้
ดังนี  

1. สอบทำนงบกำรเงินส ำหรับงวด 6 เดือนและงบกำรเงินประจ ำปี 2561 และงบกำรเงินรวม ซึ่งผ่ำนกำร

สอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ โดย

ได้สอบถำมและรับฟังค ำชี แจงจำกผู้สอบบัญชีและผู้บริหำร ในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนตำม

มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินทั่วไป ควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทรำบข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

 

2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสม ประสิทธิผลของระบบกำร

ควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนที่ได้รับอนุมัติซึ่งจัดท ำ

โดยใช้หลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำนควำมเสี่ยง  และแจ้งสิ่งที่ตรวจพบที่เปนนสำระส ำคัญให้ผู้บริหำรทรำบ

เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั งร่วมรับฟังค ำชี แจงจำกผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบกำรควบคุม

ภำยใน 

  

3. ก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือประเมินควำมมีประสิทธิผลของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยได้

ก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน ให้ครอบคลุมภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ควำมเปนนอิสระ พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  และรับทรำบผลกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 

3 เดือนต่อครั ง โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

4. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภำยนอก  
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5. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำร

ที่มีสำระส ำคัญได้รับกำรเปิดเผย และแสดงรำยกำรในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

แล้วอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  

 
6. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี   ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้

พิจำรณำควำมรู้  ควำมสำมำรถ ควำมเปนนอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน และควำมเหมำะสมของ

ค่ำตอบแทนงำนบริกำรสอบบัญชี เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 
ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย โดยใช้

ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่และท ำหน้ำที่ได้โดยอิสระ และมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรรำยงำนข้อมูลทำง
กำรเงินและกำรด ำเนิน งำนอย่ำงถูกต้อง เปนนไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และข้อผูกพันต่ำงๆ รวมทั งกำรเปิดเผยรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันเปนนไปอย่ำงถูกต้อง 
 

 

        ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

              
 

    ( รอ้ยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ์ ) 
                  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
         บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
                                                                             วันที่ 22  มีนำคม  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 118 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำรกำร  
อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญอัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ  

รำยละเอียด  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    31 ธันวำคม 
2561 

31 ธันวำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

31 ธันวำคม 
2561 

31 ธันวำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)   0.16 0.20 0.21 0.12 0.15 0.16 

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) 4.72 4.30 4.69 4.78 4.45 4.30 

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)   77.29 78.00 85.00 76.36 89.00 82.00 

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) 1.18 1.60 1.36 0.73 1.15 1.60 

ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย (วัน)   308.92 268.96 227.74 500.90 386.14 318.37 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 

อัตรำก ำไรขั้นต้น 
(%) 

    0.05 0.03 0.02 0.08  3.61%   4.33%  

อัตรำก ำไรสุทธิ 
(%) 

    -0.54 -0.39 -0.49 -0.84  -44.24%   -70.46%  

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(%) 

-0.28 -0.32 -0.76 -0.24  -76.43%   -128.74%  

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) -0.31 -0.23 -0.32 -0.34  -21.37%   -40.38%  

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (%) 0.57 0.60 0.65 0.40 0.48 0.57 
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กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

  คำดกำรณ์กำรเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2562 ระหว่ำง 3.5-4.5% จำกกำรเติบโตในประเทศ ท่ำมกลำงภำวะ

เสี่ยงจำกสงครำมทำงกำรค้ำที่อำจส่งผลกระทบ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และรอยต่อทำงกำรเมือง ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยในระยะข้ำงหน้ำมีแนวโน้มขยำยตัวชัดเจนต่อเนื่อง โดยคำดว่ำ

เศรษฐกิจในปี 2562 จะขยำยตัวที่ 4.2% เท่ำกับที่ประเมินไว้กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในปีนี  มำจำกแรง

ขับเคลื่อนหลักมำจำกกำรใช้จ่ำยภำคเอกชนทั งกำรบริโภค และกำรลงทุน , กำรส่งออกสินค้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกำร

ขยำยตัวของปริมำณกำรค้ำโลกและเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้ำ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ(สศช.) คำดว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะ

ขยำยตัวร้อยละ 3.5%– 4.5% ปัจจัยสนับสนุนจำก กำรใช้จ่ำย ภำคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยำยตัวในเกณฑ์ดีและ

สนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง, กำรปรับตัวดีขึ นของกำรลงทุนรวม โดยกำรลงทุนภำครัฐมี

แนวโน้มเร่งตัวขึ นและกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง , กำรปรับตัวดีขึ นของภำคกำรท่องเที่ยว, 

กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลกที่สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวของกำรส่งออกได้อย่ำงต่อเนื่อง 

และกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงกำรค้ำ กำรผลิต และกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ทั งนี  คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ

จะขยำยตัว 4.6% กำรบริโภคภำคเอกชนและกำรลงทุนรวมขยำยตัว 4.2% และ 5.1% ตำมล ำดับ อัตรำเงินเฟ้อ

ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.7– 1.7% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5.8% ของ GDP แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตำม คือกำร

ขึ นอัตรำดอกเบี ยของสหรัฐฯอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถือเปนนกำรดึงเงินกลับเข้ำประเทศ ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดควำมผันผวน

ในตลำดกำรเงินโลกได้แต่ประเทศไทยยังมีกำรบริหำรจัดกำรได้ดี อัตรำเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ ำ ยังมีทุนส ำรองใน

ระดับสูง ประกอบกับเงินทุนยังคงไหลเข้ำ จึงท ำให้ไทยได้รับผลกระทบน้อยกว่ ำประเทศอ่ืน รวมถึงผลกำรขึ น

ดอกเบี ยนโยบำยที่จะเกิดขึ น 

  ทิศทำงและแนวโน้มรำคำน  ำมันในตลำดโลกปี 2562 ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ส่งผล

ให้ควำมต้องกำรใช้น  ำมันดิบขยำยตัวเพ่ิมขึ นรำว 1.1 - 1.3 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน อย่ำงไรก็ตำม สงครำมกำรค้ำ

ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับประเทศคู่ค้ำทั่วโลกอำจส่งผลกดดันกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกและควำมต้องกำรใช้

น  ำมัน ขณะที่อุปทำนน  ำมันดิบในตลำดโลกมีแนวโน้มตึงตัวจำกปัญหำภูมิรัฐศำสตร์และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ

ผู้ผลิต ปัจจัยเหล่ำนี ท ำให้คำดกำรณ์ว่ำรำคำน  ำมันดิบดูไบปี 2562 จะอยู่ในช่วง 70 - 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

นอกจำกนี  ยังมีปัจจัยระยะยำวที่อำจส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์น  ำมันที่ต้องติดตำม อำทิ นโยบำยพลังงำนสีเขียว 

และเทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในอุตสำหกรรมพลังงำน ตลอดห่วงโซ่อุปทำนซึ่งอำจส่งผลต่อกำร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท ำให้ควำมต้องกำรใช้พลังงำนเปลี่ยนรูปแบบไป 
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  ภำวะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวตำมภำวะเศรษฐกิจโลก และกำรบริโภค

ภำยในประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรลงทุนของภำครัฐที่มีอย่ำงต่อเนื่องในโครงสร้ำงพื นฐำน 

เช่น ระบบขนส่งทำงรำง และกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรส่งออก ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ในประเทศมีแนวโน้มขยำยตัวประมำณร้อยละ 3.0 – 4.5 และคำดว่ำปริมำณกำรส่งออกปิโตรเคมีของไทยจะ

ขยำยตัวประมำณร้อยละ 3.0 - 4.0 และมูลค่ำกำรส่งออกจะขยำยตัวประมำณประมำณร้อยละ 10.0 - 15.0 ในปี 

2562 

1) ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงนโยบำยเน้นขยำยตัวส ำหรับธุรกิจด้ำนกำรบริกำรทำงอุตสำหกรรมน  ำมันและ

ก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่ง ซึ่งท ำให้บริษัทฯ ยังคงรักษำระดับกำรเติบโตในธุรกิจด้ำนกำรบริกำรทำงอุตสำหกรรม

น  ำมันและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั น ยังได้ขยำยกำรบริกำรด้ำนบริหำรจัดกำรบุคคลำกร

ส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอ่ืน 

 ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมส ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้รวมทั งสิ น 347.49 ล้ำนบำท ลดลงในอัตรำ

ร้อยละ 16.84 จำกปี 2560 ซึ่งมีรำยได้รวมทั งสิ น 417.85 ล้ำนบำท โดยมีผลขำดทุนสุทธิส ำหรับปี 2561 เท่ำกับ 

189.21 ล้ำนบำท หรือขำดทุนลดลงในอัตรำร้อยละ 17.13 จำกปี 2560 ซึ่งมีผลขำดทุนสุทธิ เท่ำกับ 161.54 ล้ำน

บำท เนื่องจำกบริษัท ได้ปรับประมำณกำรต้นทุนทำงกำรเงินจำกเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งภำยในประเทศ 

อธิบำยสถำนะและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญ 

ผลประกอบกำรของบริษัทในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีก ำไร

ขั นต้นประมำณ 18.97 ล้ำนบำท หรือคิดเปนนร้อยละ 5.46 ของรำยได้รวม ซึ่งดีขึ นมำจำกปี 2560 ที่มีก ำไรขั นต้น

ร้อยละ 3.05 ของรำยได้รวมส ำหรับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรนั น บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรใช้สินทรัพย์

ติดลบร้อยละ 30.97 และ ติดลบร้อยละ 22.97 ในปี 2561 และ ปี 2560 ตำมล ำดับ มีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 27.51 และ ติดลบร้อยละ 32.40 ในปี 2561 และ ปี 2560 ตำมล ำดับ สำเหตุมำจำกผล

ประกอบกำรบริษัทที่ยังคงมีขำดทุนสุทธิ ตำมสำเหตุที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น 

และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้ำหนี กำรค้ำรำยหนึ่งยื่นค ำร้องต่อศำลล้มละลำยกลำง

เพ่ือขอให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำร และเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟู

กิจกำรแล้วตำมคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ. ๖/๒๕๕๙  มีเจ้ำหนี จ ำนวน 6 รำยได้ยื่นคัดค้ำนและมีควำมประสงค์ท่ีจะต่อสู้

คดี  ทั งนี ในระหว่ำงปี 2559 เจ้ำหนี ที่ยื่นคัดค้ำนรำยที่ 2  ซึ่งเปนนเจ้ำหนี สถำบันกำรเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรำยเดียว

ของบริษัทได้ยื่นค ำร้องเพ่ือขอถอนคัดคัดค้ำนต่อศำลล้มละลำย และศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้ถอนคัดค้ำน ต่อมำเมื่อ

วันที่ 19 พฤษภำคม 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้พิพำกษำยกค ำร้อง ตำมคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ.๒๐/๒๕๖๐ เมื่อ
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วันที่ 19 มิถุนำยน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 2/2560 มีมติให้บริษัทเปนนผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจกำรของ

บริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร ตำมคดี

หมำยเลขด ำที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้พิพำกษำยกค ำร้อง ตำมคดี

หมำยเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐  บริษัทได้ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค ำสั่งศำลล้มละลำยกลำงไปยังศำลอุทธรณ์คดี

ช ำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลำยกลำง  

ต่อมำเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ ได้พิพำกษำให้มีกำรฟ้ืนฟูกิจกำรและตั ง

บริษัท (ลูกหนี ) เปนนผู้ท ำแผน ตำมพระบัญญัติล้มละลำย พ.ศ.2458 มำตรำ 90/10  และวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 

2562 เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกำศค ำสั่งดังกล่ำวลงในรำชกิจจำนุเบกษำ และแจ้งเจ้ำหนี ทั งหลำยเพ่ือยื่น

ค ำขอรับช ำระหนี ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ 

สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนและรำยได้จ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมเปนนเงิน 347.49 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำก 3 ธุรกิจ

หลักได้แก่ (1) รำยได้จำกกำรบริกำรทำงอุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำชธรรมชำติจ ำนวน 339.15 ล้ำนบำท (2) 

รำยได้จำกกำรผลิตน  ำประปำ 8.34 ล้ำนบำท ซึ่งลดลง 70.36 ล้ำนบำทหรือลดลงอัตรำร้อยละ 16.84 จำกปี 2560 

ซ่ึงมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมทั งสิ น 417.85 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี  

ตำรำงแสดงรำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ 
รำยได้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รำยได้จำกงำนให้บริกำรทำงอุตสำหกรรมน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ
นอกชำยฝั่ง 

339.15 97.60 321.14 76.86 

รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงประกอบและติดตั้ง - - 82.72 19.80 
รำยได้จำกงำนผลิตน้ ำประปำ 8.34 2.40 7.24 1.73 

รำยได้อื่น - - 6.75 1.61 

รวมรำยได้ 347.49 100.00 417.85 100.00 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 122 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรโดยรวมลดลงเล็กน้อย เนื่องจำกบริษัทยังคงนโยบำยชะลอกำรรับงำน

โครงกำรรวมถึงงำนก่อสร้ำงประกอบและติดตั งขนำดใหญ่เพ่ือบริหำรสภำพคล่องและกระแสเงินสดที่มีอยู่จ ำนวน

จ ำกัด นอกจำกนี งำนด้ำนบริกำรทำงอุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงผลิต

ชิ นงำนลดลง สำเหตุจำกควำมผันผวนของรำคำน  ำมันและควำมไม่ชัดเจนเรื่องกำรต่ออำยุสัมปทำนกำรขุดเจำะในปี 

2561 บริษัทยังคงรักษำฐำนธุรกิจด้ำนน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติ และธุรกิจด้ำนกำรประกอบติดตั งเปนนหลัก บริษัท

ได้มุ่งเน้นขยำยธุรกิจงำนบริกำรเพ่ิมขึ น โดยส่งพนักงำนฝีมือและเครื่องมืออุปกรณ์ให้เช่ำบนแท่นขุดเจำะบริเวณ

อ่ำวไทยด้ำนใต้ได้มำกขึ น  นอกจำกนี ยังได้ขยำยกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรบุคคลำกรส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุง

อุปกรณ์ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เปนนสัญญำผูกพันระยะยำวเพ่ิมขึ น 

ภำวะอุตสำหกรรมเกี่ยวกับน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติในปี 2561 ยังอยู่ในภำวะผันผวนจำกรำคำน  ำมันดิบใน

ตลำดโลกที่ลดลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่อง และควำมไม่ชัดเจนเรื่องกำรต่ออำยุสัมปทำนกำรขุดเจำะจึงท ำ

ให้ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนกำรส ำรวจและขุดเจำะน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเปนนลูกค้ำรำยใหญ่ที่ส ำคัญของบริษัท

ชะลอกำรลงทุนจึงมีผลท ำให้กำรขยำยตัวด้ำนรำยได้ของบริษัทอยู่ในวงจ ำกัดและยังไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้ มำก

พอที่จะชดเชยรำยได้จำกธุรกิจก่อสร้ำงที่ขำดหำยไป ทั งนี บริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำภำวะอุตสำหกรรมเกี่ยวกับน  ำมัน

และก๊ำซธรรมชำติ ตลอดจนอุตสำหกรรมด้ำนปิโตรเคมี จะมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ นในระยะเวลำใกล้นี เนื่องจำกเปนน

สินค้ำอุปโภคที่มีควำมส ำคัญ  โดยมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ต้องติดตำม ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

นโยบำยกำรเมือง เศรษฐกิจในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก รวมถึงทิศทำงอุตสำหกรรมยำนยนต์ในอนำคตจะ

เน้นกำรผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ น 
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 ต้นทุนขำยและบริกำร 

ปี 2561 มีต้นทุนขำยและบริกำร เปนนจ ำนวนเงิน 328.52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.54 ของรำยได้จำก

กำรขำยและบริกำร ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 405.12  ล้ำนบำท คิดเปนนร้อยละ 18.91 เนื่องจำกปริมำณงำนที่

ลดลงจำกกำรชะลอธุรกิจทำงด้ำนงำนก่อสร้ำงประกอบและติดตั ง อย่ำงไรก็ตำมจำกมำตรกำรควบคุมต้นทุนอย่ำง

เข้มงวดสัดส่วนต้นทุนขำยและบริกำรเมื่อเทียบกับรำยได้มีแนวโน้มที่ดีขึ นเล็กน้อย 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย/บริหำรและหนี้สงสัยจะสูญ                             

ปี 2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน  88.25 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 

2560 ซึ่งมีจ ำนวน 96.78 ล้ำนบำท หรือเปนนร้อยละ 25.40 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรส ำหรับปี 2561 มี

กำรปรับตั งต้นทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน 123.37 ล้ำนบำท   

2) ภำพรวมฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 610.90 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 12.30 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีก่อน สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 184.47 ล้ำนบำทและที่ดิน 

อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 313.46 ล้ำนบำท บริษัทมีหนี สินรวมจ ำนวน 1,298.68 ล้ำนบำท หนี สินหมุนเวียนคิด

เปนนร้อยละ 87.49 ของหนี สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ติดลบ 687.79 ล้ำน

บำทโดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 47.28 ล้ำนบำทใกล้เคียง

กับปีที่ผ่ำนมำโดยเปนนเงินสดสุทธิที่ได้มำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน2.18 ล้ำนบำทใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน 0.06 

ล้ำนบำท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 2.46 ล้ำนบำท 
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 สินค้ำคงเหลือและค่ำเสื่อมสภำพ 

ปี 2561 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 10.54 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจ ำนวน 9.81 

ล้ำนบำทเนื่องจำกกำรยกเลิกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงประกอบกับมูลค่ำงำนแต่ละงำนมีมูลค่ำโครงกำรที่ลดลงและ

เปนนโครงกำรระยะสั นๆ ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสินค้ำคงเหลือสำมำรถควบคุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึ น  

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

บริษัทมีลูกหนี กำรค้ำสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 69.22 ล้ำนบำท ลูกหนี กำรค้ำส่วนใหญ่มี

อำยุหนี อยู่ในก ำหนดช ำระ  ส่วนลูกหนี กำรค้ำที่ค้ำงช ำระเกิน 12 เดือน บริษัทตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญเกือบร้อย

เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเห็นว่ำเปนนเกณฑ์ที่เหมำะสมเพียงพอ และมีลูกหนี อื่นจ ำนวน 1.83 ล้ำนบำท  

 หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีหนี สินรวมจ ำนวน 1,298.68 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเจ้ำหนี กำรค้ำ

และเจ้ำหนี อ่ืนจ ำนวน 273.96 ล้ำนบำท และหนี สินผิดนัดช ำระจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศแห่งหนึ่ง

ประมำณ 608.08 ล้ำนบำท ปัจจุบันบริษัทหยุดช ำระเงินต้นและดอกเบี ยให้แก่เจ้ำหนี ดังกล่ำวตั งแต่เดือนมกรำคม 

2559 เนื่องจำกอยู่ภำยใต้กฏหมำยคุ้มครองกิจกำรตำมมำตรำ 90/12 ที่ว่ำด้วย “สภำวะพักกำรช ำระหนี             

( Automatic Stay)”   

 อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

          ปี 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ำกับ 0.16 เท่ำ อยู่ในระดับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 

2560 เกิดจำกหนี สินหมุนเวียนซึ่งเปนนหนี สินผิดนัดช ำระเปนนจ ำนวน 608.08 ล้ำนบำทจำกกำรที่บริษัทหยุดช ำระ

เงินต้นและดอกเบี ยให้แก่เจ้ำหนี ดังกล่ำวตั งแต่เดือนมกรำคม 2559 ขณะที่ทรัพย์สินหมุนเวียนประเภทลูกหนี 

กำรค้ำมีจ ำนวนลดลง  

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

ในปี 2561 บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรเพ่ิมขึ นจำกปี 2560 โดยมีก ำไรขั นต้นประมำณ 18.97 

ล้ำนบำทหรือคิดเปนนร้อยละ 5.46 ของรำยได้รวม ซึ่งดีขึ นมำจำกปี 2560 ที่มีก ำไรขั นต้นเพียงละ 3.05 ของรำยได้

รวม  ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรนั น บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 30.97  

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 27.51 สำเหตุมำจำกผลประกอบกำรบริษัทที่ยังคงมีขำดทุน

สุทธิ  
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 ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอและจำกรำยได้กำรให้บริกำรระยะยำวจำกลูกค้ำรำยใหญ่

รำยหนึ่งซึ่งได้รับกำรต่ออำยุสัญญำเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2559 สัญญำมีอำยุ 3 ปีนับจำกวันที่ในสัญญำและสัญญำ

บริกำรระยะยำวซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำและเครื่องมือวัดในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต เริ่มสัญญำวันที่ 1 ตุลำคม 

2560 สัญญำมีอำยุ 2 ปีนับจำกวันที่ในสัญญำ อีกทั งกำรสนับสนุนวงเงินเครดิตจำกคู่ค้ำเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ

กำรค้ำตำมปกติของกลุ่มบริษัท ทั งนี บริษัทใช้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเครดิตเทอมกับคู่ค้ำเปนนหลักโดยเจรจำเครดิต

เทอมกับผู้จ ำหน่ำยสินค้ำให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี กำรค้ำของบริษัท บริษัทยังเชื่อมั่น

ว่ำจะสำมำรถจัดหำเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ 

 ภำระผูกพัน 

ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีหนังสือค  ำประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงินภำยในประเทศแห่งหนึ่ง เพ่ือ

ผูกพันตำมสัญญำกำรค้ำของบริษัท จ ำนวน 309.35 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 2.74 ล้ำนบำท รวมทั งภำระ

หนี สินที่อำจจะเกิดขึ นจำกคดีควำมซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำของศำลยังไม่เสร็จสิ น  และอยู่ภำยใต้

กฏหมำยคุ้มครองกิจกำรตำมมำตรำ 90/12 ที่ว่ำด้วย “สภำวะพักกำรช ำระหนี   ( Automatic Stay)”   
 

3) ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้ำหนี กำรค้ำรำยหนึ่งยื่นค ำร้องต่อศำลล้มละลำยกลำงเพ่ือ

ขอให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำร และเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่ งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร

แล้วตำมคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ. ๖/๒๕๕๙  มีเจ้ำหนี จ ำนวน 6 รำยได้ยื่นคัดค้ำนและมีควำมประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  

ทั งนี ในระหว่ำงปี 2559 เจ้ำหนี ที่ยื่นคัดค้ำนรำยที่ 2  ซึ่งเปนนเจ้ำหนี สถำบันกำรเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรำยเดียวของ

บริษัทได้ยื่นค ำร้องเพ่ือขอถอนคัดคัดค้ำนต่อศำลล้มละลำย และศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้ถอนคัดค้ำน ต่อมำเมื่อวันที่ 

19 พฤษภำคม 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้พิพำกษำยกค ำร้อง ตำมคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ.๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

19 มิถุนำยน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 2/2560 มีมติให้บริษัท เปนนผู้ร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของ

บริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำร ตำมคดี

หมำยเลขด ำที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้พิพำกษำยกค ำร้อง ตำมคดี

หมำยเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐ บริษัทได้ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค ำสั่งศำลล้มละลำยกลำงไปยังศำลอุทธรณ์คดี

ช ำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลำยกลำง  

ต่อมำเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ ได้พิพำกษำให้มีกำรฟ้ืนฟูกิจกำรและตั ง

บริษัท (ลูกหนี ) เปนนผู้ท ำแผน ตำมพระบัญญัติล้มละลำย พ.ศ.2458 มำตรำ 90/10 และวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 
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เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกำศค ำสั่งดังกล่ำวลงในรำชกิจจำนุเบกษำ และแจ้งเจ้ำหนี ทั งหลำยเพื่อยื่นค ำขอรับ

ช ำระหนี ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนจำกรำยได้กำรให้บริกำร

ระยะยำวจำกลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่ง ซึ่งได้รับกำรต่ออำยุสัญญำเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2559 สัญญำมีอำยุ 3 ปีนับ

จำกวันที่ในสัญญำ และบริษัทยังได้ขยำยกำรให้บริกำรงำนบริหำรจัดกำรบุคคลำกรส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์

ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอ่ืน ซึ่งเปนนสัญญำผูกพันระยะยำวเพ่ิมขึ น  นอกจำกนี ยังได้รับกำรสนับสนุนวงเงินเครดิต

จำกคู่ค้ำเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำตำมปกติของกลุ่มบริษัท จำกสภำวะเศรษฐกิจที่ก ำลังเริ่มฟ้ืนตัว อีกทั ง

รัฐบำลภำครัฐจะลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในครึ่งหลังปี 62 โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับ EEC ทั งที่เปนนโครงสร้ำงพื นฐำน

และกำรลงทุนของภำคธุรกิจ โดยส่วนของโครงสร้ำงพื นฐำน จะเกิดขึ นได้ภำยใต้ พ.ร.บ. EEC เช่น รถไฟควำมเร็ว

สูงเชื่อม 3 สนำมบิน สนำมบินและศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ ท่ำเรือแหลมฉบัง ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ และย่อมส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนในธุรกิจต่ำงๆของบริษัทเติบโตขึ นเช่นกัน 

นอกจำกนั นบริษัทได้ปรับลดหน่วยธุรกิจที่ไม่สร้ำงผลก ำไรและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับ

ฐำนะกำรเงินปัจจุบัน ส่วนกลยุทธ์ระยะยำวจะขยำยธุรกิจของบริษัทฯจำกต้นน  ำไปสู่ปลำยน  ำ ร่วมกับพันธมิตร

สร้ำงโอกำสและเพ่ิมรำยได้ให้กับบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือที่มีกำรให้บริกำรที่ครบวงจร มุ่งเน้นงำนบริกำรด้ำน

งำนซ่อมบ ำรุงและตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 
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ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด (ส ำนักงำน) 

(บำท) 

รำยช่ือบริษัท และบริษัทย่อย รวมค่ำสอบบัญชี 

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) 1,470,000 

บจก. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 480,000 

บจ   พีพีเอส เอนเนอยีฯ 170,000 

บจ  พีเออี เฟดเดลรัลฯ 20,000 

บจก. โอเอซีส ดีเวลลอปเม้นท์ 40,000 

บจก. พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 40,000 

บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ 20,000 

รวมค่ำสอบบัญชี 2,240,000 

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2561   

- จ ำนวน 2,240,000 บำท -  

2.  ค่ำบริกำรอื่น (Non Audit fee) 

- จ ำนวน 25,753 บำท - 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุบ้ริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
 
ความเห็น   
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และเฉพำะของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบ             
งบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงิน  และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี  
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 2 กลุ่มบริษทัประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง

เป็นเวลำหลำยปี โดยงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ของกลุ่มบริษทัมี          
ผลขำดทุนเป็นจ ำนวน 189.21 ลำ้นบำท และจ ำนวน 157.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 951.74 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
869.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรติดลบเป็นจ ำนวน 687.79 ลำ้น
บำท และจ ำนวน 648.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไดพ้ิพำกษำกลบัใหมี้กำร
ฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งลูกหน้ี (บริษทั) เป็นผูท้  ำแผนตำมพระบญัญติัลม้ละลำย พ.ศ. 2458 มำตรำ 90/10  เจำ้พนักงำนพิทักษ์ทรัพยไ์ด้
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ประกำศค ำสั่งให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งบริษทั (ลูกหน้ี) เป็นผูท้  ำแผนลงในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 
และจะแจง้ค ำสั่งดงักล่ำวไปยงันำยทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัและเจำ้หน้ีทั้งหลำยทรำบเพ่ือยื่นค ำขอรับช ำระหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษ์
ทรัพยต์่อไป  เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีกล่ำวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่ำวถึงในหมำยเหตุขอ้ท่ี 2  แสดงให้เห็นว่ำ มีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของ
บริษทั ทั้งน้ีควำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองน้ี 

  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

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

 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืของสินทรัพย์ 
 

อำ้งอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 20 
 

 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมีกำรรับรู้ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็นจ ำนวน 4.12 
ลำ้นบำท ขำ้พเจำ้จึงก ำหนดให้กำรทดสอบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัใน
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ เน่ืองจำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยส่์วนหน่ึงจะก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณ
กำรกระแสเงินสดรับสุทธิของรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำประปำให้แก่ผูใ้ห้สัมปทำนตลอดอำยขุองสัญญำสัมปทำนท่ีเหลืออีก 13 ปี 
ภำยใต้เง่ือนไขกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทย่อยแห่งหน่ึงกับผูร่้วมทุนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 36.9  ทั้ งน้ีหำกมีกำร
เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเก่ียวกับสัญญำร่วมทุน สภำวะเศรษฐกิจ หรือสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ ก็อำจจะส่งผลกระทบต่อ
ประมำณกำรทำงกำรเงินท่ีผู ้เช่ียวชำญจัดท ำข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ดังนั้ นข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรทดสอบควำม
สมเหตุสมผลของสมมติฐำนท่ีผูเ้ช่ียวชำญน ำมำใช ้
 

วธีิกำรตรวจสอบ 
 

 ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมสมเหตสุมผลของสมมติฐำนและวธีิกำรท่ีผูเ้ช่ียวชำญน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของกระแสเงินสดรับจำกกำรขำยน ้ ำประปำตลอดอำยสุมัปทำน ดงัน้ี 

 

1) ทดสอบหลกัฐำนท่ีจะผูเ้ช่ียวชำญใชใ้นกำรก ำหนดปริมำณกำรขำยน ้ ำประปำ และทดสอบควำมเหมำะสมของอตัรำกำร
เติบโตของรำคำขำยน ้ ำประปำ 
 

2)  ทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูลท่ีผูเ้ช่ียวชำญใชใ้นกำรก ำหนดตน้ทุนกำรผลิตน ้ ำประปำและเงินลงทุนในโครงกำร
ตลอดอำยขุองสญัญำสปัทำน 

  

3) ประเมินควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีผูเ้ช่ียวชำญน ำมำใชใ้นกำรคิดลดกระแสเงินสดรับสุทธิ ร่วมกบักำรทดสอบ
ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุน 
 

 จำกกำรทดสอบดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบว่ำสมมติฐำนท่ีผูเ้ช่ียวชำญน ำมำใชใ้นกำรจดัท ำมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของประมำณ
กำรกระแสเงินสดรับนั้น มีควำมสมเหตุสมผลแลว้ 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 130 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

ข้อมูลอืน่ 
 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน  ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี  แต่ไม่รวมถึง         
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น  ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำม
ขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี  หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั  
ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง
ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

 

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 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก   
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  และเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจ้ำอยู่ด้วย  ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น          
กำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญ                
เม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ       
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ขำ้พเจำ้ได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง             
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ  กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน  ไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียง
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 

 

- ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม  ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง  กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ 
ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้บใน
ระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้
ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ  ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว  หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน  
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจำ้เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 
 

บริษทั เอส พี  ออดิท จ ำกดั 
 
 
 

    (นำงสำวยพิุน ชุ่มใจ)  
                        ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8622 

 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,276,345               47,620,354               39,522,254               40,662,915               28,179,096               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 69,220,929               77,951,747               118,428,638             28,706,040               49,170,883               
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 46,781,938               65,932,812               50,557,477               33,122,908               45,318,880               
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 3,193,437                 1,265,036                 8,393,678                 1,357,180                 464,007                    
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 1,159,308                 1,027,853                 904,507                    -                            -                            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน -                            -                            -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            -                            -                            
สินคา้คงเหลือ 10,541,378               9,815,187                 10,618,013               7,528,787                 7,528,414                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,297,706                 7,183,441                 9,859,913                 3,606,217                 3,977,128                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 184,471,041             210,796,430             238,284,480             114,984,047             134,638,408             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 8,598,510                 12,873,224               15,593,953               5,836,654                 10,373,224               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            79,328,543               79,328,543               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            -                            -                            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 38,586,948               38,586,946               38,586,947               35,562,948               35,562,946               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 313,455,063             341,140,236             383,180,172             207,869,866             220,583,976             
สิทธิการใชน้ ้า 4,159,562                 4,159,562                 4,223,800                 -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,904,677                 4,096,856                 6,178,042                 1,473,040                 2,420,778                 
ค่าความนิยม -                            -                            -                            -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,129,745                 4,567,927                 5,975,318                 -                            -                            
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 26,384,962               31,665,389               32,693,242               -                            -                            
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 26,854,659               47,209,199               87,601,102               15,919,264               39,803,362               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,350,225                 1,507,227                 2,048,225                 1,907,690                 1,055,690                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 426,424,351             485,806,566             576,080,801             347,898,005             389,128,519             
รวมสินทรัพย์ 610,895,392             696,602,996             814,365,281             462,882,052             523,766,927             

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

หน้ีสินผิดนดัช าระ 608,079,497             490,996,191             472,426,911             566,597,667             451,436,043             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 273,963,631             282,128,628             314,912,126             231,412,192             239,892,726             
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 62,522,494               62,725,680               79,086,410               62,522,494               62,725,680               
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 27,262,119               27,695,325               27,503,614               27,262,120               27,695,325               
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ -                            5,266,283                 9,820,849                 -                            5,266,283                 
ประมาณการผลขาดทุนจากสญัญาก่อสร้าง -                            18,929                      5,691,210                 -                            18,929                      
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6,012,000                 2,464,000                 7,583,599                 -                            -                            
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,210,330                 1,794,780                 3,680,619                 191,283                    333,456                    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 73,434,303               69,434,303               76,784,303               27,588,886               27,588,886               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475,000               11,475,000               4,115,000                 2,625,000                 2,625,000                 
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 56,828,624               61,360,358               81,200,250               56,828,624               61,360,358               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,421,470               17,108,148               27,489,442               9,832,048                 12,248,552               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,136,209,468          1,032,467,625          1,110,294,333          984,860,314             891,191,238             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,228,054               28,492,054               18,511,846               -                            -                            
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 838,328                    943,846                    2,877,138                 -                            191,283                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,423,807                 1,313,245                 1,126,981                 -                            -                            
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 30,679,354               25,655,921               20,458,471               19,718,550               16,879,999               
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ 106,305,244             106,305,244             -                            106,305,244             106,305,244             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 162,474,787             162,710,310             42,974,436               126,023,794             123,376,526             

รวมหนีสิ้น 1,298,684,255          1,195,177,935          1,153,268,769          1,110,884,108          1,014,567,764          

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

 

 

 

 
 

 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 135 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 
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          8,051,717,332          

ทุนท่ีออกและช 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          2,770,889,766          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 128,893,569             128,893,569             128,893,569             128,893,569             128,893,569             
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้ (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           
ขาดทุนสะสม (2,715,677,601)        (2,537,265,627)        (2,392,322,650)        (2,607,424,459)        (2,450,223,240)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 67,244,887               67,244,887               67,244,887               -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (689,010,311)           (510,598,337)           (365,655,360)           (648,002,056)           (490,800,837)           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,221,448                 12,023,398               26,751,872               -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (687,788,863)           (498,574,939)           (338,903,488)           (648,002,056)           (490,800,837)           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 610,895,392             696,602,996             814,365,281             462,882,052             523,766,927             

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 136 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 339,152,905            321,143,838            186,114,035            209,668,029            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง -                          82,714,699              -                          43,296,168              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา 8,336,094                7,239,631                -                          -                          

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -                          6,753,759                -                          -                          

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 347,488,999            417,851,927            186,114,035            252,964,197            

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ (316,766,442)          (294,942,831)          (171,718,463)          (181,719,017)          
ตน้ทนุจากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง -                          (88,448,762)            -                          (62,099,981)            
ตน้ทนุขายจากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา (11,754,695)            (15,501,877)            -                          -                          
ตน้ทนุจากการขายสินคา้ -                          (6,204,536)              -                          -                          
ผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง -                          (18,929)                   -                          (18,929)                   

รวมตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (328,521,137)          (405,116,935)          (171,718,463)          (243,837,927)          

ก าไรขั้นตน้ 18,967,862              12,734,992              14,395,572              9,126,270                
รายไดอ่ื้น 3,111,262                4,742,597                5,684,004                7,760,496                
ก าไรจากการโอนกลบัรายการหน้ีสิน 1,203,185                7,672,835                1,203,185                5,565,305                
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,636,012)              (3,536,175)              (1,320,210)              (3,133,671)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (86,614,830)            (93,241,508)            (58,648,743)            (58,974,762)            
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (1,217,656)              814,195                   (642,426)                 (4,500,437)              
ก าไร(ขาดทนุ)จากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,376,000)              (7,013,937)              -                          76,099                     
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                          (8,422,661)              -                          -                          
ขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (2,366,321)              
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ -                          (41,101,469)            -                          (41,101,469)            
ตน้ทนุทางการเงิน (123,371,543)          (33,218,676)            (117,872,601)          (24,367,713)            

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (190,933,732)          (160,569,807)          (157,201,219)          (111,916,203)          

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ (107,992)                 (1,469,712)              -                          -                          

ขาดทุนส าหรับปี (191,041,724)          (162,039,519)          (157,201,219)          (111,916,203)          

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 

 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 137 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

ขาดทุนส าหรับปี (191,041,724)          (162,039,519)          (157,201,219)          (111,916,203)          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,827,800                619,714                -                          -                          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          (123,943)                 -                          -                          

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั - สุทธิจากภาษี 1,827,800                495,771                   -                          -                          

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,827,800                495,771                   -                          -                          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (189,213,924)          (161,543,748)          (157,201,219)          (111,916,203)          

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (179,730,183)          (145,300,508)          (157,201,219)          (111,916,203)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (11,311,541)            (16,739,011)            -                          -                          

(191,041,724)          (162,039,519)          (157,201,219)          (111,916,203)          

-                          -                          -                          -                          

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (178,411,974)          (144,942,977)          (157,201,219)          (111,916,203)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (10,801,950)            (16,600,771)            -                          -                          

(189,213,924)          (161,543,748)          (157,201,219)          (111,916,203)          

-                          -                          -                          -                          
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.065)                     (0.052)                     (0.057)                     (0.040)                     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 138 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้       (190,933,732)    (160,569,807)   (157,201,219)   (111,916,203)   
ปรับรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

  จากกิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าเส่ือมราคา 32,266,195       41,014,069       15,333,198       18,976,046       
ค่าตดัจ าหน่าย 1,248,160         2,004,866         1,003,719         1,722,988         
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 1,149,006         (814,195)          268,266           4,500,437         
ขาดทนุจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) 2,825,293         (3,658,335)       2,955,102         (3,575,894)       
ขาดทนุจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีไม่ไดใ้ช้ 1,248,909         4,109,679         6,376               -                   
ขาดทนุจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (404,203)           6,336,728         (376,819)          (878,200)          
(ก าไร)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,376,000         7,013,938         -                   (76,099)            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,440,752         -                   -                   -                   
(ก าไร)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยอ่ื์น (31,981)             130,489           (55,981)            130,489           
ตดัจ าหน่ายสิทธิการใชน้ ้า -                    64,238             -                   -                   
(ก าไร)จากการโอนกลบัหน้ีสิน (1,203,185)        (7,672,835)       (1,203,185)       (5,565,306)       
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ -                    41,011,729       -                   41,011,729       
ตน้ทนุบริการและดอกเบ้ียจ่าย 8,431,154         6,095,946         4,254,037         4,062,025         
ดอกเบ้ียรับ (292,092)           (342,596)          (1,481,703)       (1,501,292)       
ดอกเบ้ียจ่าย 123,371,543      33,218,676       117,872,601     24,367,713       

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (19,508,181)      (32,057,410)     (18,625,608)     (28,741,567)     

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,111,113       20,877,273       20,425,856       18,489,651       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 19,692,822       1,963,740         12,195,972       2,931,190         
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา (907,818)           10,159,530       127,410           10,427,876       
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 1,027,853         904,507           -                   -                   
สินคา้คงเหลือ (3,551,484)        4,461,161         (2,955,474)       4,596,559         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 885,735            2,487,029         370,911           58,000             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (867,000)           541,000           (852,000)          2,186,984         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
หน้ีสินผิดนดัช าระ 25,760              -                   -                   -                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (11,635,280)      (396,124)          (11,163,756)     (2,952,735)       
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (433,206)           311,952           (433,206)          311,952           
ตน้ทนุท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (5,266,283)        (4,554,566)       (5,266,283)       (3,821,053)       
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ (3,531,734)        3,069,734         (3,531,734)       3,069,734         
ประมาณการผลขาดทนุตามสญัญาก่อสร้าง (18,929)             (5,672,281)       (18,929)            (5,672,281)       

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 139 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน(ต่อ)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,686,680)        (10,381,291)     (2,416,505)       (10,391,793)     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,579,920)        (278,782)          (1,415,485)       (278,782)          
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (17,243,232)      (8,564,528)       (13,558,831)     (9,786,265)       
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 321,379            386,446           231,840           273,050           
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,684,110)      (13,980,284)     (6,912,020)       (9,007,244)       
เงินสดรับคืนจากภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 30,789,742       50,262,508       30,789,742       48,388,440       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 2,183,779         28,104,142       10,550,731       29,867,981       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4,274,714         2,720,728         4,536,570         3,285,525         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,745,260)        (14,468,104)     (2,619,271)       (12,739,441)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 406,458            1,999,401         377,000           1,018,732         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                    (143,909)          -                   -                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (64,088)             (9,891,884)       2,294,299         (8,435,184)       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายช าระหน้ีสินผิดนดัช าระ -                    (4,000,000)       -                   (4,000,000)       
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 4,000,000         1,500,000         -                   -                   
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    420,000           -                   -                   
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,716,000)        (3,889,391)       -                   -                   
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,903,986)        (3,629,691)       (333,456)          (472,376)          
จ่ายดอกเบ้ีย (2,843,714)        (2,387,374)       (27,755)            (60,727)            
ขาดทนุจากการช าระบญัชีในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                    1,872,298         -                   -                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (2,463,700)        (10,114,158)     (361,211)          (4,533,103)       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (344,009)           8,098,100         12,483,819       16,899,694       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 47,620,354       39,522,254       28,179,096       11,279,402       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 47,276,345       47,620,354       40,662,915       28,179,096       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
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(หน่วย : บาท)

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 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)        
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส 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)        
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                         -                     -                        (179,730,183)          -                          -                       (179,730,183)      (11,311,541)       (191,041,724)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                     -                        1,318,209               -                          -                       1,318,209            509,591             1,827,800             
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                     -                        (178,411,974)          -                          -                       (178,411,974)      (10,801,950)       (189,213,924)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2,770,889,766        128,893,569       (940,360,932)        (2,715,677,601)       67,244,887              67,244,887           (689,010,311)      1,221,448          (687,788,863)        

-                      -                     -                        

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม
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(หน่วย : บาท)

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ส่วนต ่า ขาดทุน
เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 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)              
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                              -                              -                              (157,201,219)              (157,201,219)              
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              (157,201,219)              (157,201,219)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,607,424,459)            (648,002,056)              

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
  

   

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
 

บริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมประมวลกฏหมำยแพ่งและพำณิชย ์และจดทะเบียนแปรสภำพ 
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกัดตำมพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2538 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107538000291 ส ำนกังำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมำน) ถนนศรี
นครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 

 

บริษัทด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกำรให้บริกำรตำมสัญญำกำรก่อสร้ำง วิศวกรรมและกำรบริกำรทำง
อุตสำหกรรม 

 
2. กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 

กลุ่มบริษทัประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองเป็นเวลำหลำยปี โดยงบกำรเงินรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ของกลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนเป็นจ ำนวน 189.21 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 161.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของบริษทั จ ำนวน 157.20 ลำ้นบำท และจ ำนวน 111.92 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวียน
ตำมงบกำรเงินจ ำนวน 951.74 ลำ้นบำท และจ ำนวน 821.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ( เฉพำะของบริษทัจ ำนวน 
869.88 ลำ้นบำท และจ ำนวน 756.55 ลำ้นบำทตำมล ำดบั) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ใน
งบกำรเงินรวมติดลบเป็นจ ำนวน 687.79 ลำ้นบำทและจ ำนวน 498.57  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของบริษทั 
จ ำนวน 648.00 ลำ้นบำท และจ ำนวน 490.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) ปัจจุบันบริษทัถูกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมำย SP (Trading Suspension) เน่ืองจำกบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินท่ี
เขำ้ข่ำยอำจถกูตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ำกกำรเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

การยืน่ค าร้องเพือ่ขอให้ฟ้ืนฟูกจิการของบริษทั 
 

คร้ังท่ี 1 : เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2558 บริษทัไดถู้กเจำ้หน้ีกำรคำ้รำยหน่ึงยื่นค ำร้องต่อศำลลม้ละลำยกลำง
เพ่ือขอให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำร และเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งรับค ำร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจกำรแลว้ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ. 6/2559 และมีเจำ้หน้ีจ ำนวน 6 รำยไดย้ื่นคดัคำ้นและมีควำม
ประสงคท่ี์จะต่อสู้คดี ทั้งน้ีในระหว่ำงปี 2559 เจำ้หน้ีท่ียื่นคดัคำ้นรำยท่ี 2  ซ่ึงเป็นเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน
ท่ีมีบุริมสิทธิเพียงรำยเดียวของบริษทัไดย้ื่นค ำร้องเพ่ือขอถอนคดัคดัคำ้นต่อศำลลม้ละลำย และศำลมี
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ค ำสั่งอนุญำตให้ถอนคดัคำ้นแลว้ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2560  ศำลลม้ละลำยกลำงไดพิ้พำกษำ
ยกค ำร้องขอเขำ้แผนฟ้ืนฟกิูจกำรตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี ฟ.20/2560 

 

คร้ังท่ี 2 : ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2560 มีมติให้บริษทัเป็นผูร้้อง
ขอให้ฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัต่อศำลลม้ละลำยกลำงดว้ยตนเอง และเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2560 ศำล
ลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสัง่รับค ำร้องขอฟ้ืนฟกิูจกำรแลว้ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ. 23/2560 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
8 มีนำคม 2561  ศำลลม้ละลำยกลำงไดพิ้พำกษำยกค ำร้องขอเขำ้แผนฟ้ืนฟูกิจกำร ตำมคดีหมำยเลขแดง
ท่ี ฟ.9/2561 

 

 เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2561 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำสั่งศำลลม้ละลำยกลำงไปยงัศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนญัพิเศษแผนกคดีลม้ละลำยกลำง พร้อมกบัยื่นค ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
คดีช ำนญัพิเศษ  และค ำร้องขออนุญำตไม่จดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ท่ีศำลลม้ละลำยกลำง  ต่อมำเม่ือ
วนัท่ี 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไดพิ้พำกษำกลบัให้มีกำรฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งลูกหน้ี (บริษทั) 
เป็นผูท้  ำแผนตำมพระบญัญติัลม้ละลำย พ.ศ. 2458 มำตรำ 90/10  และเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 เจำ้พนกังำน
พิทกัษท์รัพยไ์ดป้ระกำศค ำสั่งให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งบริษทั (ลูกหน้ี) เป็นผูท้  ำแผนลงในรำชกิจจำนุเบกษำ  
และแจง้ค ำสั่งดงักล่ำวไปยงันำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและเจำ้หน้ีทั้งหลำยทรำบเพ่ือยื่นค ำขอรับช ำระหน้ีต่อเจำ้
พนกังำนพิทกัษท์รัพยต่์อไป 

 

อย่ำงไรก็ตำม งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ของ
บริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง บนขอ้สมมติฐำนท่ีว่ำบริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอจำก 
1) รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรระยะยำวจำกลูกคำ้รำยใหญ่ (สัญญำมีอำยุ 3 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 ตุลำคม 2559) ทั้งน้ีสัญญำ
ดงักล่ำวจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำเพ่ือขอต่อสัญญำกบัลูกคำ้ และ
ผูท้  ำแผนของบริษทัเช่ือว่ำบริษทัจะไดรั้บกำรต่อสัญญำจำกลูกคำ้อย่ำงแน่นอน  2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรระยะ
ยำวกบัลูกคำ้รำยใหม่  (สัญญำมีอำยุ 2 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 ตุลำคม 2560)  และ 3) กำรสนบัสนุนวงเงินเครดิตจำกคู่คำ้
เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติอย่ำงต่อเน่ือง  และจำกค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษท่ีมีค ำสั่ง
อนุญำตใหบ้ริษทัเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรตำมท่ีกล่ำวมำในวรรคก่อน ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บกำรคุม้ครองตำม
มำตรำ 90/12 ท่ีว่ำด้วย “หลกัสภำวะพกักำรช ำระหน้ี  (Moratorium หรือ Automatic Stay)” ในระหว่ำงกระบวนกำร
ฟ้ืนฟูกิจกำร ผูท้  ำแผนจึงเช่ือว่ำบริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะใชใ้นกำรด ำเนินงำนในอีกหน่ึงปีขำ้งหน้ำ 
อยำ่งไรกต็ำมบริษทัยงัมีควำมไม่แน่นอนสูง เน่ืองกำรฟ้ืนฟูกิจกำรเพ่ิงอยูร่ะหว่ำงกำรเร่ิมตน้และตอ้งใชร้ะยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำรอีกหลำยขั้นตอน   

 
3. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

3.1 งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพ่ือใชใ้นประเทศไทย และจดัท ำเป็นภำษำไทย         
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
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3.2 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำข้ึนตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินรวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้งตำม
พระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติใหป้ระกำศใชแ้ลว้  

 

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

 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัท และมีกำรปัดเศษเพ่ือให้แสดงในหลกัพันบำทเวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน จัดท ำข้ึนโดยถือ
หลกัเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี 

 

3.3 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศก ำหนดใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ีกบังบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป 

 
  วนัถือปฏิบติั 

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 กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและ

ขอ้ผดิพลำด 

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 ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

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 
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  วนัถือปฏิบติั 

   

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  อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 1 มกรำคม 2561 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เกษตรกรรม 1 มกรำคม 2561 

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  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขำยและกำรด 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  กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่ง

เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือผูถื้อ

หุ้น 

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 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้ม 

1 มกรำคม 2561 

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  ่ำ

และปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  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  กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลกูคำ้ 1 มกรำคม 2561 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 
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  วนัถือปฏิบติั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 1 มกรำคม 2561 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินท่ีน ำส่งรัฐ 1 มกรำคม 2561 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง  แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้

เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงมูลค่ำดว้ย

ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

1 มกรำคม 2561 

 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้กบังบกำรเงินใน
งวดปัจจุบนัและฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั  

 

                     สภำวิชำชีพบญัชียงัไดป้ระกำศก ำหนดให้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกบังบกำรเงินใน
 งวดบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินคำ้คงเหลือ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง  นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด  

1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ภำษีเงินได ้ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ตน้ทุนกำรกูย้มื 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ก  ำไรต่อหุ้น 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เกษตรกรรม 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1 มกรำคม 2562 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 
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  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สัญญำประกนัภยั 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบกำรเงินรวม 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรร่วมกำรงำน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง  รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจง

กบักิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือผูถื้อหุ้น 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท  ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้ม 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์  ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต  ่ำ

และปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจำ้ของ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เงินท่ีน ำส่งรัฐ 1 มกรำคม 2562 

 นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชียงัไดป้ระกำศก ำหนดให้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกบังบ
กำรเงินในงวดบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 

  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32  เร่ือง  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี  16 เร่ือง  กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 1 มกรำคม 2563 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี  19 เร่ือง  กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 1 มกรำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บังบกำรเงินงวดอนำคต
ก่อนวนัถือปฏิบติั และฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดท่ีเร่ิมน ำมำถือปฏิบติั 

 

3.4 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใชป้ระมำณกำรและ
ขอ้สมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์
หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์และปัจจยัต่ำงๆ ท่ี
ผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้

 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดร้ับกำรทบทวนอย่ำง
สม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน 
หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนำคต 
หำกกำรปรับ ประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคตโดยรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมำณกำรซ่ึงมี
ควำมไม่แน่นอนและตอ้งใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี และมีผลกระทบ
ส ำคญัต่อกำรรับรู้จ ำนวนเงินในงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 

 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 
และสินทรัพยอ่ื์น 
 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงำน และสินทรัพยอ่ื์น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้ง
และสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เม่ือพบวำ่บริษทัเหล่ำนั้นด ำเนินธุรกิจท่ี
ไดรั้บผลกระทบอย่ำงมำกจำกภำวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอำจตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนท่ีมูลค่ำของเงิน
ลงทุนดงักล่ำวจะปรับเพ่ิมข้ึน ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวตำมดุลยพินิจของฝ่ำย
บริหำร อย่ำงไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ดงักล่ำวอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 
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ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ 
 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ โดยฝ่ำยบริหำร
จะท ำกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรใน
งวดก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนเน่ืองจำกกำรขำยหรือเลิกใช ้

 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยใน
อนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตันตน ทั้ งน้ีอำยุกำรให้
ประโยชน์ท่ีฝ่ำยบริหำรก ำหนดข้ึนจะตอ้งสัมพนัธ์กบัรูปแบบกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคตของสินทรัพย ์ 
ในกำรพิจำรณำว่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีขอ้บ่งช้ีว่ำจะดอ้ยค่ำหรือไม่ จ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำย
บริหำรเพ่ือประเมินมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต 
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำร
ว่ำกลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

ประมำณกำรค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ 
 

 ในกำรประมำณกำรค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร
ค่ำใชจ่้ำยค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในกำรจ่ำยค่ำเบ้ียปรับงำน
ล่ำชำ้ตำมเง่ือนไขตำมสญัญำท่ีท ำไวก้บัลกูคำ้ในแต่ละรำย 
 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 
 

มลูค่ำปัจจุบนัของกำรประมำณกำรหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำนเกษียณอำยุค ำนวณโดยขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ
อตัรำคิดลดรวมอยู่ในขอ้สมมติฐำน ซ่ึงใช้ในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำตอบแทนพนักงำน
เกษียณอำยุ กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ จะมีผลต่อยอดประมำณกำรหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน
เกษียณอำยุกลุ่มบริษทัไดก้ ำหนดอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมทุกปี โดยใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดอนำคตส ำหรับกำรช ำระหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน ในกำรก ำหนดอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม
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ดงักล่ำว กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงมีระยะเวลำครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัก ำหนด
ช ำระของหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน 

 

สญัญำเช่ำ 
 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำย
บริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัได้
โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 

คดีฟ้องร้อง 
 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยและกำรถกูฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย
ตำมปกติธุรกิจ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้
และตั้งค่ำเผื่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ในบญัชีในจ ำนวนท่ีสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีในรำยงำน อยำ่งไรก็
ตำม  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

 

มลูค่ำยติุธรรม 
 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มีกำร
ซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดท่ีมีสภำพคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองในกำรประเมิน
มลูค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำม
เส่ียงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณอำจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม 

 

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินน้ี 

 
4. หลกัเกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

4.1 งบกำรเงินรวม ประกอบดว้ย งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่“กลุ่มบริษทั”) 
 

4.2 บริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจ
ควบคุมทั้ งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น 
เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัย่อย งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบกำรเงิน
รวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 
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4.3 งบกำรเงินรวม จดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์
ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 

4.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

4.5  งบกำรเงินรวมไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
หลงัจำกตดัยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัแลว้ ทั้งน้ีอตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นโดยบริษทัทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้มมีดงัน้ี 

 
 

ช่ือกิจกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้ง 

ในประเทศ 
 

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 
   2561 2560 
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 พีพีเอส เอนเนอยี แอนด ์มำรีน จ ำกดั ผลิตน ้ำประปำ ไทย 67.77 67.77 

 

*   ปัจจุบนัหยดุด ำเนินธุรกิจแลว้ 
 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ
โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมนั้น 

 

4.6  บริษทัจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย ตำมวิธีรำคำทุนหักดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำสะสม 

 
5. สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

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

 

5.2 ลกูหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรช ำระหน้ีในอนำคตของ
ลกูคำ้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจ ำหน่ำยบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 
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5.3 งำนระหว่ำงก่อสร้ำงประกอบดว้ยตน้ทุนของค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำน ค่ำงำนผูรั้บเหมำ ค่ำบริกำร และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืน แสดงในรำคำทุนหรือมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

 

5.4 สินคำ้คงเหลือ ซ่ึงเป็นวสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่แสดงตำมรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บ แลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่ 

 

5.5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสมและจะบันทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือจ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 

 

5.6 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั เป็นท่ีดินและอำคำรท่ีกลุ่มบริษทั ถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนั
ยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำนในอนำคตและมีไวเ้พ่ือหำประโยชนจ์ำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำร
เพ่ิมมูลค่ำของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผื่อดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 20 ปี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวำ่ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชนมี์ไม่จ ำกดั 

 

5.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงตำมรำคำทุน ณ วนัเร่ิมรำยกำร หกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม(ถำ้มี) อำคำรและอุปกรณ์
แสดงตำมรำคำทุน ณ วนัเร่ิมรำยกำร หลงัจำกนั้นอำคำรและอุปกรณ์จะแสดงดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือม
รำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรให้
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 โดยจะหยุดบนัทึกเม่ือสินทรัพยถ์ำวรอ่ืน
นั้นพร้อมใชง้ำนตำมประสงค ์

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำง 
ตน้ทุนของกำรเปล่ียนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีควำมเป็นไป
ไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้นและสำมำรถ     
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วดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ตน้ทุนของกำรเปล่ียนแทนจะถกูคิดค่ำเส่ือมรำคำตำม
เกณฑอ์ำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือ
ขำดทุนส ำหรับงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณจำกผลต่ำงระหวำ่งเงินสดรับ
สุทธิกบัมลูค่ำตำมบญัชีและรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนของงวดนั้น 

 

5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส ำเร็จรูปซ่ึงแสดงตำมรำคำทุน ณ วนัเร่ิมรำยกำรหกัดว้ยค่ำ
ตดัจ ำหน่ำยสะสม และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเสน้ตรง
ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ 5 – 10 ปี 

 

5.9 ค่ำควำมนิยม 
 

ค่ำควำมนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีบริษทัมีส่วนแบ่งใน
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้ำซ่ึงบริษทันั้น ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัย่อย
จะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 

ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสม ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทั้งน้ีมูลค่ำคงเหลือตำม
บญัชีของค่ำควำมนิยมจะถกูรวมค ำนวณในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรขำยกิจกำร 

 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิด
กระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซ่ึงคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชนจ์ำกกำรรวมธุรกิจ ซ่ึงค่ำควำมนิยมเกิดข้ึนจำกส่วนงำนปฏิบติักำรท่ีระบุได ้

 

5.10 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์โดยทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินวำ่มีขอ้บ่งช้ี 
ซ่ึงแสดงว่ำสินทรัพยด์อ้ยค่ำลงหรือไม่ (ยกเวน้ค่ำควำมนิยม) หำกมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทั
จะท ำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนของสินทรัพยแ์ละหำกพบว่ำรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้นมีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมลูค่ำของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ำกบั
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

 

มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในกำรขำย
หรือมลูค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถกูกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนโดยขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำร
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 
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5.11 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 
 

5.12 หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียแสดงมลูค่ำรำคำทุนโดยบนัทึกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเกิดหน้ีสินเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 
 

5.13 ผลประโยชนข์องพนกังำน 
 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังำน 
 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและเงินกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 

โครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 
 

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 

กลุ่มบริษทัค ำนวณภำระหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระซ่ึงจะท ำหน้ำท่ีประเมินมูลค่ำของ
หน้ีสินดังกล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ  วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้คือกำรจัดสรรผลประโยชน์งวด
ปัจจุบันและงวดก่อนๆ ท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนท่ีให้บริกำรแก่กลุ่มบริษทัไปยงังวดต่ำงๆ ตำมสูตรกำร
ค ำนวณผลประโยชน์ของโครงกำร และจะจดัสรรผลประโยชน์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้บริกำรของ
พนกังำนไปจนกว่ำจะเกษียณอำย ุ

  
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์ รวมถึง

ก ำไรขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรลงและกำรช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรเม่ือมีกำรลดขนำดโครงกำร
ลง  จะรับรู้เขำ้งบก ำไรขำดทุนทนัทีในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เบด็เสร็จอ่ืน  

ภำระหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนจะถูกวดัค่ำโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตโดยใช้อัตรำส่วนลดซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบำล 

 

5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ของกำรเกิด
ภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระ 
ผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพนัและ
จ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือหำกคำดว่ำจะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำม
ประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงแน่นอนกลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยจ่ำย ท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพย์
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แยกต่ำงหำก แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง และแสดงค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมำณ
กำรหน้ีสินในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยแสดงสุทธิจำกจ ำนวนรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนท่ีรับรู้ไว ้

 

5.15 สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

 ดำ้นกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 

  ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษทัจะโอนควำมเส่ียงและประโยชน์ของควำมเป็นเจำ้ของท้งัหมด
หรือเกือบทั้งหมดให้แก่ผูเ้ช่ำ และกลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินเป็น “ลูกหน้ีภำยใต้
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนท่ีเท่ำกบัเงินลงทุนสุทธิในสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมแรกมีผล ทั้งน้ีบริษทัจะบนัทึกรำยไดจ้ำกกำรขำยดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินข้นัต ่ำท่ีผูเ้ช่ำจ่ำยใหก้ลุ่มบริษทั คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดแลว้แต่จ ำนวนใด
จะต ่ำกว่ำ และจะบนัทึกตน้ทุนขำยดว้ยต้นทุนของสินทรัพยท่ี์ให้เช่ำหรือมูลค่ำตำมบัญชี (หำกมูลค่ำตำม
บัญชีแตกต่ำงจำกต้นทุนของสินทรัพยท่ี์ให้เช่ำ) หักด้วยมูลค่ำปัจจุบันของมูลค่ำคงเหลือท่ีไม่ได้รับกำร
ประกนั ผลต่ำงระหวำ่งรำยไดจ้ำกกำรขำยกบัตน้ทุนขำยถือเป็นก ำไรจำกกำรขำยซ่ึงรับรู้ตำมนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีกลุ่มบริษทัใชส้ ำหรับกำรขำยแบบเสร็จเด็ดขำด 

 

ดำ้นกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 

  สัญญำเช่ำระยะยำวท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบักลุ่ม
บริษทั (ผูเ้ช่ำ) ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะ
ต ่ำกว่ำ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะ
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยสุญัญำเช่ำ  

 

  สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน จะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 
 

5.16 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำ
หุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงิน
ปันผลไม่ได ้

 

5.17 ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองจะมีจ ำนวนไม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละ 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
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ขำดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกจดัสรรใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม แมว้่ำจะท ำใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ 

 

5.19 กำรรับรู้รำยได ้
 

5.19.1 รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำค่ำก่อสร้ำงตำมวิธีอตัรำร้อยละของงำนท่ี
ท ำเสร็จ อตัรำร้อยละของงำนท่ีแลว้เสร็จน้ีอำ้งอิงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยวดัจำกกำร
ส ำรวจอตัรำส่วนของงำนก่อสร้ำงท่ีท ำเสร็จกบังำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำโดยพิจำรณำจำก
กำรส ำรวจทำงกำยภำพโดยวิศวกรผูบ้ริหำรโครงกำร  

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียก
ช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

5.19.2  รำยไดจ้ำกกำรขำย รับรู้เม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนในควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้แก่ผู ้
ซ้ือแลว้ 

 

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
งำนท่ีแลว้เสร็จน้ีอ้ำงอิงกับขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยวดัจำกกำรส ำรวจอัตรำส่วนของงำน
ก่อสร้ำงท่ีท ำเสร็จกบังำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำโดยพิจำรณำจำกกำรส ำรวจทำงกำยภำพโดย
วิศวกรผูบ้ริหำรโครงกำร ซ่ึงตน้ทุนทั้งหมดของโครงกำรท่ีประมำณไวน้ี้ประมำณข้ึนโดยวิศวกร
หรือผูรั้บผิดชอบดูแลโครงกำรของกลุ่มบริษทั ซ่ึงอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงได้ ส่วนต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ช้ีให้เห็นว่ำตน้ทุนทั้งหมดของโครงกำรท่ี
ประมำณไวสู้งกว่ำรำยไดท้ั้งหมดจำกสัญญำก่อสร้ำง กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึน
ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีนั้น 

 

ตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ยงัมิไดจ้ดัสรรเขำ้เป็นตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรในส่วน
ก ำไรหรือขำดทุนไดแ้สดงไวเ้ป็น “งำนระหว่ำงก่อสร้ำง” ภำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และสัญญำท่ีมีตน้ทุนในกำรให้บริกำรจำกกำรค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแลว้เสร็จ
มำกกว่ำต้นทุนงำนก่อสร้ำงท่ีจ่ำยจริงจะแสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ” ภำยใต้
หน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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5.20.2  รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำย ุ 
สญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

 

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

 

5.20.4 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.21 ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดรั้บรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 

 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของ
รัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำท่ีรำยงำน และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทั 
และบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

 

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

 

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

 

5.24 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนเปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำนธุรกิจเป็น 
ส่วนธุรกิจท่ีจดัหำผลิตภณัฑห์รือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 

 

5.25 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและเกณฑก์ำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

 

5.26 กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือ
โอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบั แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 : เป็นขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั
และบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่ำ 

ระดบั 2 : เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

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

บริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทักบับุคคลและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีอ่ืน        

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) -  -  1,069  874 
Pacific Resources International Limited (BVI) -  -  10,798  10,798 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั -  -  90  90 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั -  -  -  98 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  2,883  2,372 

รวม -  -  14,840  14,232 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (13,681)  (11,529) 
สุทธิ -  -  1,159  2,703 
        

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  4,169  2,889 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (4,169)  (2,889) 
สุทธิ -  -  -  - 
        

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

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (32,769)  (32,769) 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (32,769)  (32,769) 
สุทธิ -  -  -  - 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

        

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

        

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

        

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

        

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

        

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว        
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  16,000  16,000 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  374  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  16,374  16,000 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (16,000)  (16,000) 
 เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  (374)  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (16,374)  (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 2561 และ 2560 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั ไม่มีสญัญำระหวำ่งกนั และไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 25560 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัในรูปสัญญำเงินกูอ้ำยุ 18 เดือน นบัจำกวนัท่ีในสญัญำ คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 8.00 ต่อปี เท่ำกนั
ทั้งสองปี 

 
 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้        
         บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) -  -  -  6 
         บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ จ  ำกดั -  -  135  135 
         บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั -  -  374  374 
                  รวม -  -  509  515 
        
        

เจำ้หน้ีอ่ืน        
บริษทั  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) 848  848  -  - 
Federal Capital PTE Ltd. -  93  -  - 
        รวม 848  941  -  - 
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     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
เงินทดรองรับ        
          คุณธนำเศรษฐ ์บริุนทร์โชติสิน 100  520  -  - 
          คุณสมพร  มัง่มี -  200  -  - 

รวม 100  720  -  - 
        

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย        
         บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) -  -  -  17 

        

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
          คุณจินตนำ กำวีวงศ ์ 889  757  889  757 
        

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

กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี -  -  -  - 

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

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

        

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  13,676  -  - 
จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี -  (13,466)  -  - 
ยกหน้ีให ้ -  (210)  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

        

บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (มหำชน)        
ยอดคงเหลือตน้ปี 8,850  8,850  -  - 
กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 8,850  8,850  -  - 
        

                     รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 11,475  11,475  2,625  2,625 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินกูย้ืมระยะสั้นจำก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 2.63 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในรูปตัว๋สัญญำใช้
เงินอำย ุ3 เดือน นบัจำกวนัท่ีในตัว๋สญัญำใชเ้งิน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 5.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ตำมงบกำรเงินรวม เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงจ ำนวน 1.49 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ยืมจำกบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศโดยไม่มี
หลกัประกนัในรูปสัญญำเงินกูถึ้งก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
31 ตุลำคม 2560 บริษทัย่อยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำร คู่สัญญำจึงยกภำระหน้ีท่ีคงคำ้งทั้งหมดให้บริษทั
ยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินรวม  บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ ำนวน 8.85 ลำ้นบำทในรูปของสัญญำกูย้ืมโดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.43 ต่อปีและร้อย
ละ 4.76 ต่อปี ตำมล ำดบั (MLR-1.75 ต่อปี) วตัถุประสงคเ์พ่ือใชห้มุนเวียนในกิจกำร 

 

6.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั  
  

    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2561  2560  2561  2560 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร         

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  762  1,662 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  -  793 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  167  1,277 
                 รวม  -  -  929  3,732 

         

รำยไดค่้ำเช่ำ         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  2,250  2,270 
บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  -  150 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  324  264 

รวม  -  -  2,574  2,684 
         

รำยไดอ่ื้น         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  -  4 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  -  6 

รวม  -  -  -  10 
         

ดอกเบ้ียรับ         
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั อตัรำร้อยละ 8.00 ต่อปี -  -  1,280  1,280 
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    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2561  2560  2561  2560 
         
ตน้ทุนบริกำร         

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  100  356 
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ  ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  83  - 

รวม  -  -  183  356 
         

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  131  481  131  131 
         

 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,361  18,364  7,987  9,427 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 3,831  4,710  2,688  2,771 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 3,961  5,296  921  1,746 

รวม 23,153  28,370  11,596  13,944 
        

 

6.3 สญัญำเช่ำระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัไดท้ ำสัญญำใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั พี เอ อี เทคนิค
อล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน)  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ค่ำเช่ำเดือนละ 0.02 ลำ้น
บำท (ต่อสญัญำทุกๆ 3 ปี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัท ำสัญญำให้เช่ำพ้ืนท่ีรวมทั้ งส่วนควบในอำคำร พ้ืนท่ีใช้สอย
ขำ้งเคียง ส่วนต่อขยำยและห้องฉำยรังสี กบับริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน)  ตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยคิดค่ำเช่ำเดือนละ 0.16 ลำ้นบำท (ต่อสญัญำทุกๆ 3 ปี) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัท ำสัญญำใหเ้ช่ำและบริกำรพ้ืนท่ีส ำนกังำนกบับริษทั พีพีเอส เอนเนอยี 
แอนด์ มำรีน จ ำกดั  เป็นระยะเวลำ 1 ปี  หำกไม่มีกำรแจง้ยกเลิกสัญญำเช่ำ สัญญำจะมีผลต่อเน่ืองทุก ๆ วนัท่ี 30 
เมษำยน ของทุกปี ในอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ 27,000.00 บำท  
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6.4 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 
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 ์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
7. ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
   ( หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 154,996  162,001  94,689  113,147 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87,603)  (89,519)  (68,402)  (71,052) 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 67,393  72,482  26,287  42,095 
        

ลกูหน้ีอ่ืน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  14,840  14,232 
กิจกำรไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,359  2,789  2,293  2,721 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,169  2,889 
กิจกำรไม่เก่ียวขอ้งกนั 42  72  34  64 
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   ( หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 11,911  13,951  11,478  13,056 
เงินทดรองจ่ำย 5,188  5,666  5,064  5,479 
เงินมดัจ ำ 17,877  18,035  17,730  17,885 

รวม 37,377  40,513  55,608  56,326 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (35,549)  (35,043)  (53,189)  (49,250) 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 1,828  5,470  2,419  7,076 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 69,221  77,952  28,706  49,171 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลกูหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 
 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลกูหน้ีกำรคำ้        
     อยูใ่นก ำหนดช ำระ 40,827  51,311  16,671  30,668 
คำ้งช ำระ        

      -  ไม่เกิน 3 เดือน 16,292  8,036  275  1,766 
      -  3 เดือน-6 เดือน 882  2,561  77  - 
      -  6 เดือน-12 เดือน 462  282  193  - 
      -  มำกกวำ่ 12 เดือน 96,533  99,811  77,473  80,713 

รวม 154,996  162,001  94,689  113,147 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ              (87,603)  (89,519)  (68,402)  (71,052) 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 67,393  72,482  26,287  42,095 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี
กำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน มีดงัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 124,562  127,193  120,302  116,217 
เพ่ิมข้ึน(โอนกลบั)ระหวำ่งปี 1,499  (1,514)  3,961  5,202 
รับช ำระระหวำ่งปี (2,909)  (1,117)  (2,672)  (1,117) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  123,152    124,562  121,591  120,302 

        
8. รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 

 

ประกอบดว้ย 
 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

รำยไดค้ำ้งรับตำมสญัญำใหบ้ริกำร 282,261  296,786  268,444  275,471 

มูลค่ำงำนเสร็จรอเรียกเก็บ -  5,169  -  5,169 

รวม 282,261  301,955  268,444  280,640 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (235,480)   (236,022)  (235,321)    (235,321) 

สุทธิ 46,781  65,933  33,123  45,319 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มลูค่ำงำนเสร็จรอเรียกเกบ็ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

มูลค่ำงำนตำมสญัญำ -  55,247  -  55,247 

รำยไดท่ี้รับรู้ตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ -  55,100  -  55,100 

หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บแลว้ (เงินงวด) -  (49,931)  -  (49,931) 

มูลค่ำงำนเสร็จรอเรียกเก็บ (สินทรัพย)์ -  5,169  -  5,169 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนสะสมและ 

ก ำไรท่ีรับรู้ (หกัขำดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั 
 

- 
 

 
55,100 

 
 

- 
 

 
55,100 

หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเกบ็แลว้ (เงินงวด) -  (49,931)  -  (49,931) 

จ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจำกลูกคำ้ -  5,169  -  5,169 
        

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของรำยไดท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้รียกช ำระ มีดงัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 236,022   235,321    235,321    235,321 
ตั้งเพ่ิม(โอนกลบั)ระหวำ่งปี (542)        701  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  235,480   236,022    235,321    235,321 
 

9. ลกูหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ  
 

 ประกอบดว้ย 
1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ส่วนท่ีอยูใ่นระยะเวลำตำมสญัญำ 3,074  851  1,357  464 
ส่วนของท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนด        
ระยะเวลำกำรช ำระหน้ีมำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 52,198  53,513  52,079  53,099 
รวม 55,272  54,364  53,436  53,563 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (52,079)  (53,099)  (52,079)  (53,099) 
สุทธิ 3,193  1,265  1,357   464 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงิน
ประกนัผลงำนตำมสญัญำ มีดงัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 53,099  56,130  53,099  56,130 
โอนกลบัระหวำ่งปี (1,020)  (3,031)  (1,020)  (3,031) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  52,079  53,099  52,079  53,099 

 

 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
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 3,485 4,505 
ฉ. โครงกำรอ่ืน 1,208 1,208 

รวม 52,079 53,099 
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10. เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน  
 

ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
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 -  -  -  - 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน มีดงัน้ี 
 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 90,811  90,811  90,811  90,811 
ตั้งเพ่ิม(โอนกลบั)ระหวำ่งปี -  -  -  - 
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 
 2561  2560  2561  2560 

สินคำ้คงเหลือ 15,453  11,901  12,379  9,423 
หกั ค่ำเผื่อมลูค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (4,912)  (2,086)  (4,850)  (1,895) 

สุทธิ 10,541  9,815  7,529  7,528 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำ
สินคำ้คงเหลือลดลง (ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพและเคล่ือนไหวชำ้) ดงัน้ี 

                 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,086  5,744  1,895  5,471 
ตั้งเพ่ิม(โอนกลบั)ระหวำ่งปี 2,826     (3,658)  2,955  (3,576) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  4,912  2,086  4,850  1,895 

        

 

12. เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั 
 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ ำ
เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ ท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.65%-1.25% ต่อปี และ
ร้อยละ 0.75%-1.50% ต่อปี ตำมล ำดับ (เฉพำะบริษัท : 1.05% ต่อปี และ 1.30% ต่อปี ตำมล ำดับ) ไปเป็น
หลกัทรัพยค์  ้ ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 36.1 ทั้งน้ีบริษทั
และบริษทัยอ่ยสำมำรถเบิกถอนดอกเบ้ียได ้

 

13. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ช่ือกิจกำร ทุนท่ีช ำระแลว้ สดัส่วนกำรลงทุน รำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  รำคำตำมบญัชี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) (หน่วย : ร้อยละ) (หน่วย : พนับำท)  (หน่วย : พนับำท)  (หน่วย : พนับำท) 
 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน่ จ ำกดั 5.00 99.99 99.99 99.99 4,999  4,999  (4,999)  (4,999)  -  - 
Pacific Resources International Limited (BVI) 86.68 100.00 100.00 100.00 86,681  86,681  (86,681)  (86,681)  -  - 
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส 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 เอนเนอยี แอนด ์มำรีน จ ำกดั 150.00 150.00 67.77 67.77 82,137  82,137  (82,137)  (82,137)  -  - 
     รวม     253,695  253,695  (174,366)  (174,366)  79,329  79,329 
                

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  บริษทัยอ่ยทั้งหมดไม่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 
เน่ืองจำกมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน  

 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี  5/2560 ลงวนัท่ี 18 กนัยำยน 2560  มีมติให้บริษทั พีเออี เฟดเดอรัล 
อินเตอร์เนชัน่เเนล จ ำกดั (บริษทัย่อย) เลิกกิจกำรและช ำระบญัชี เน่ืองจำกบริษทัดงักล่ำวใหผ้ลตอบแทนในอตัรำ
ท่ีต ่ำแต่มีควำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกิจสูง และมีผลประกอบกำรขำดทุนมำโดยตลอด ปัจจุบนับริษทัย่อยอยู่
ระหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสมของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 174,366  176,566 
โอนกลบัในระหวำ่งปี -  (2,200) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  174,366  174,366 
    

14. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินเก่ียวกับบริษทัย่อยแต่ละรำยของบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญัก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย:พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 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 5,048  71,239   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 93,910  61,702   
หน้ีสินหมุนเวียน (117,831)  (17,996)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (24,118)  (12,333)   
สินทรัพยสุ์ทธิ (42,991)  102,612   
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (16,974)  28,612 (10,416) 1,221 
      

รำยได ้ 8,336  153,092   
      

ขำดทุนส ำหรับปี (18,074)  (19,637)   
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  1,828   
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (18,074)  (17,809)   
      

ขำดทุนส ำหรับปีท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
อ ำนำจควบคุม (5,825)  (5,475) (11) (11,311) 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีท่ีแบ่งใหก้บั      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -  509 - 509 
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(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 

 

สรุปรำยกำรเคล่ือนไหวส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 และ 2560 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 12,023 26,752 
ส่วนแบ่งขำดทุนส ำหรับปี (11,311) (16,739) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 509 138 
ช ำระบญัชีของบริษทัยอ่ย - 1,872 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,221 12,023 
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15. อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อำคำร รวม 
ราคาทุน :    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 38,587 13,474 52,061 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 38,587 13,474 52,061 
โอนเขำ้ - 409 409 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 38,587 13,883 52,470 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 - (13,474) (13,474) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - (13,474) (13,474) 
โอนเขำ้ - (409) (409) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - (13,883) (13,883) 
    

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 38,587 - 38,587 
    

 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร รวม 

ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 35,563 - 35,563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 35,563 - 35,563 
โอนเขำ้ - 409 409 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 35,563 409 35,972 

    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - - 
โอนเขำ้ - (409) (409) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - (409) (409) 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 35,563 - 35,563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 35,563 - 35,563 
 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชีจ ำนวน 38.13 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี (เฉพำะบริษทั : 35.11 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี) ไปจดจ ำนอง
เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ตำมหมำยเหตุ 21 และ 36.1 

 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือ
กำรลงทุนเป็นท่ีดินและอำคำรมีไวเ้พ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำและเป็นท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงั
มิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำน 

 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนระดบั
ท่ี 3 มูลค่ำ 75.07 ลำ้นบำท ค ำนวณดว้ยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)  โดยกำรหำทรัพยสิ์น
เทียบเคียงท่ีใกลเ้คียงกนัและมีกำรซ้ือขำยมำพิจำรณำว่ำมีลกัษณะคลำ้ยหรือแตกต่ำงจำกทรัพยสิ์นท่ีประเมิน
อย่ำงไรบ้ำงโดยต้องมีจ ำนวนท่ีเพียงพอ กำรวิเครำะห์ต้องพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อมูลค่ำในกำร
เปรียบเทียบของทั้งทรัพยสิ์นท่ีประเมินกบัขอ้มูลตลำดท่ีจะเปรียบเทียบ เช่น ท ำเลท่ีตั้ง ผงัเมือง ขนำดแปลง
ท่ีดิน ขนำดเน้ือท่ีใชส้อยอำคำร คุณภำพอำคำร เป็นตน้ แลว้จึงวิเครำะห์มูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีจะประเมินโดยใช้
เทคนิคต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม เช่น Sale Adjustment – Grid Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็นตน้  

 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับวิธีกำรประมำณมลูค่ำยติุธรรมระหวำ่งปี 
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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 2560 274,510 273,151 224,570 36,092 61,134 299 869,756 
ซ้ือเพิม่ 76 500 10,638 - 2,942 311 14,467 
โอนเขำ้/โอนออก - 311 - - - - 311 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (39,091) (3,135) (9,417) (311) (51,954) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 274,586 273,962 196,117 32,957 54,659 299 832,580 
ซ้ือเพิม่ - - 3,561 1,214 1,184 - 5,959 
โอนเขำ้/โอนออก - (409) (49) - 49 - (409) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (973) (915) (868) - (2,756) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 274,586 273,553 198,656 33,256 55,024 299 835,374 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 (36,780) (132,384) (141,471) (27,399) (48,259) - (386,293) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (28) (9,835) (23,210) (3,810) (5,222) - (42,105) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 31,783 3,135 9,336 - 44,254 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (36,808) (142,219) (132,898) (28,074) (44,145) - (384,144) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (30) (7,772) (17,852) (2,650) (3,962) - (32,266) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย   972 915 867 - 2,754 
โอนเขำ้/โอนออก  409 49 - (49) - 409 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (36,838) (149,582) (149,729) (29,809) (47,289) - (413,247) 
        

ค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 (50,344) (47,500) (2,403) - (36) - (100,283) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (459) (6,554) - - - - (7,013) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (50,803) (54,054) (2,403) - (36) - (107,296) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (1,376) - - - - - (1,376) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (52,179) (54,054) (2,403) - (36) - (108,672) 
        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 186,975 77,687 60,816 4,883 10,478 299 341,140 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 185,569 69,917 46,524 3,447 7,699 299 313,455 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560       42,105 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561       32,266 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่ินและส่วน
ปรับปรุง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ 

 
ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 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) - (15,385) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 208,220 219,549 82,440 11,063 44,842 - 566,114 
ซ้ือเพิม่ - - 1,807 - 813 - 2,620 
โอนเขำ้/โอนออก - (409) (49) - 49 - (409) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (957) (411) (868) - (2,236) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 208,220 219,140 83,241 10,652 44,836 - 566,089 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม:        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 (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) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,333) (6,463) (552) (2,985) - (15,333) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 957 411 867 - 2,235 
โอนเขำ้/โอนออก - 409 49 - (49) - 409 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (36,669) (132,474) (60,124) (9,563) (39,312) - (278,142) 
        

ค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 (46,242) (33,911) - - - - (80,153) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - - - - - - 
โอนกลบัรำยกำร 76 - - - - - 76 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (46,166) (33,911) - - - - (80,077) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - - - - - - 
โอนกลบัรำยกำร - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (46,166) (33,911) - - - - (80,077) 
        

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 125,385 52,755 23,117 1,089 5,524 - 207,870 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี       
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560       18,976 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561       15,333 
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ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ำประปำท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 1.38 ลำ้นบำทและจ ำนวน 7.09 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยค์  ำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย ซ่ึง
ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินท่ีค ำนวณข้ึนตำมวิธีเปรียบเทียบตลำด (Market-Comparison Approach)  และ
มูลค่ำยุติธรรมของอำคำรและเคร่ืองจักรผลิตน ้ ำประปำ ท่ีค ำนวณข้ึนตำมวิธีต้นทุนทดแทน (Replacement-Cost 
Approach)  จดัท ำข้ึนโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระภำยนอก 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำตำม
บญัชีจ ำนวน 209.95 ลำ้นบำท และจ ำนวน 233.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ( เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ
2560  มีจ ำนวน 139.73 ลำ้นบำท และจ ำนวน 143.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ไปจดจ ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกัน
วงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 21 25  และ 36.1 และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลและ
กิจกำรอ่ืนตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 24 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์ำงส่วนเป็นสินทรัพยท่ี์
ไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวน 4.88 ลำ้นบำท และจ ำนวน 9.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
(เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีจ ำนวน 0.36 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำทุน จ ำนวน 261.45 ลำ้นบำท และจ ำนวน 204.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 
(เฉพำะบริษทั :  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560  มีจ ำนวน 212.18 ลำ้นบำท และจ ำนวน 169.20 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงและเคร่ืองจกัรส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 104.89 ลำ้น
บำท และจ ำนวน 118.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  มีจ ำนวน 38.33 
ลำ้นบำท และจ ำนวน  40.84 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและเคร่ืองจกัรผลิตน ้ำประปำ
ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธิของบุคคลอ่ืน มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 3.39 ลำ้นบำท และจ ำนวน 7.02 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั (รำคำทุน จ ำนวน 53.37 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี) 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

ทั้งจ ำนวนเป็นโปรแกรมส ำเร็จรูป  โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 19,602  16,868 
ซ้ือเพ่ิม 144  - 
โอนออกเป็นค่ำใชจ่้ำย (520)  (520) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 19,226  16,348 
ซ้ือเพ่ิม -  - 
โอนออกเป็นค่ำใชจ่้ำย -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 19,226  16,348 

    

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 (13,424)  (12,504) 
ตดัจ ำหน่ำย (2,005)  (1,723) 
โอนออกเป็นค่ำใชจ่้ำย 430  430 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (14,999)  (13,797) 
ตดัจ ำหน่ำย (1,248)  (1,004) 
โอนออกเป็นค่ำใชจ่้ำย -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (16,247)  (14,801) 
    

ค่าเผือ่การด้อยค่า :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 -  - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (130)  (130) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (130)  (130) 
กลบัรำยกำรจำกกำรดอ้ยคำ่ 56  56 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (74)  (74) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 4,097  2,421 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2,905  1,473 
    

ค่าตดัจ าหน่ายทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 2,005  1,723 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,248  1,004 
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18. ค่ำควำมนิยม 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560 
ค่ำควำมนิยม 34,804  34,804 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (34,804)  (34,804) 
สุทธิ  -  - 
    

  

ค่ำควำมนิยมทั้งจ ำนวน เกิดจำกรำคำท่ีจ่ำยซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด ์มำรีน จ ำกดั  
(บริษทัย่อย) มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัซ้ือ  และภำยหลงักำรซ้ือ
ธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัพบว่ำบริษทัย่อยดงักล่ำวมีผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดว้ำงไว้
เน่ืองจำกผลกระทบจำกกำรไม่สำมำรถเพ่ิมทุนไดใ้นปี 2558  ฝ่ำยบริหำรจึงทดสอบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของบริษทัย่อย (สินทรัพยท่ี์ใชใ้นกำรผลิตน ้ำประปำ) และสินทรัพย์
แต่ละรำยกำร (สินทรัพยท่ี์ไม่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน)  ทั้งน้ีภำยหลงักำรทดสอบฝ่ำยบริหำรของบริษทัพบวำ่มูลค่ำ
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนมีมูลค่ำต ่ำกว่ำรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทั้งจ ำนวน  
 

19. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 3,130  4,569 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,424)  (1,314) 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2561 
บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 

ขำดทุนจำกกำร 
ดอ้ยค่ำส ำหรับปี 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
ลกูหน้ีกำรคำ้ 289 - - 289 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 9,074 (1,027) - 8,047 
ลกูหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน  (6,538) 1,029 - (5,509) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,744 - (1,441) 303 

รวม 4,569 2 (1,441) 3,130 
     

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สิทธิกำรใชน้ ้ ำ (832) - - (832) 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (947) (18) - (965) 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน 465 (92) -     373 
รวม (1,314) (110) - (1,424) 

สุทธิ 3,255 (108) (1,441) 1,706 

 
       (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 
ลกูหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน (6,720) 182 - (6,538) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,461 407 (124) 1,744 

รวม 5,975 (1,282) (124) 4,569 
     

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สิทธิกำรใชน้ ้ ำ (845) 13 - (832) 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1,377) 430 - (947) 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน    1,095 (630) - 465 
รวม (1,127) (187) - (1,314) 

สุทธิ     4,848 (1,469) (124) 3,255 
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20. ลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560 
ลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน    

- ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 3,147  3,085 
- เกินก ำหนด 1 ปี ข้ึนไป 45,086  48,233 
รวมลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 48,233  51,318 
หกั  ดอกเบ้ียรับในอนำคต (16,568)  (18,625) 
มลูค่ำปัจจุบนัของลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 31,665  32,693 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระในหน่ึงปี (1,159)  (1,028) 
ลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีครบก ำหนดช ำระเกินหน่ึงปี 30,506  31,665 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (4,121)  - 
สุทธิ 26,385  31,665 

    
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจำก “สัญญำ
ออกแบบก่อสร้ำง และเดินระบบผลิตน ้ ำประปำ” ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2555 กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่ง
หน่ึง (ผูว้ำ่จำ้ง) ซ่ึงตำมเง่ือนไขของสญัญำระบุใหบ้ริษทัตอ้งเป็นผูล้งทุนในอำคำรและเคร่ืองจกัรผลิตน ้ำประปำ
รวมทั้งด ำเนินกำรเพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรอยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำนภำยใตค้วำมตอ้งกำรของผูว้ำ่จำ้ง และภำยหลงัจำก
ท่ีบริษทัย่อยส่งมอบสินทรัพยด์งักล่ำวให้แก่ผูว้่ำจำ้งภำยใน 180 วนันับจำกวนัท่ีในสัญญำแลว้บริษทัย่อยจะ
ไดรั้บสัมปทำนกำรผลิตน ้ ำประปำให้แก่ผูว้่ำจำ้งเป็นระยะเวลำ 20 ปี นับจำกวนัท่ีในสัญญำ  และเม่ือส้ินสุด
สญัญำกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำฉบบัน้ีจะตกเป็นของผูว้ำ่จำ้งทนัที  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นกำรผลิตน ้ ำประปำและสัญญำสัมปทำน เป็น
ส่วนสินทรัพยท่ี์อยู่ภำยใตข้อ้ตกลงกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้
ท่ี 36.9 

 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สัญญำสัมปทำนกำรผลิตน ้ ำประปำ ผลกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสัญญำสัมปทำน ซ่ึง
ประกอบด้วย  รำคำขำยตำมสัญญำ และส่วนไดเ้สียภำยหลงักำรร่วมทุนท่ีบริษทัย่อยคำดว่ำจะได้รับตลอดอำย ุ 
สัมปทำนท่ีเหลืออยู่มีมูลค่ำต ่ำกว่ำรำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน เป็นจ ำนวน 4.12 ลำ้นบำท  
ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบญัชีลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยรับรู้เขำ้งบ
ก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปี 2561 ทั้งจ ำนวน ทั้ งน้ีส่วนไดเ้สียภำยหลงักำรร่วมทุนของบริษทัย่อยก ำหนดมำจำก
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มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำสัมปทำนภำยใตเ้ง่ือนไขกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษทัย่อยกบัผูร่้วมทุนตำมท่ีกล่ำวไวใ้น
หมำยเหตุขอ้ท่ี 36.9 ซ่ึงค ำนวณตำมวิธีรำยได ้( Income Approach) โดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระแห่งหน่ึง  

 
21. หน้ีสินผิดนดัช ำระ 

 

ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน 16,808  16,808  -  - 
หกั ภำษีซ้ือรอใบก ำกบั (906)  (906)  -  - 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 15,902  15,902  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชี 30,000  30,000  30,000  30,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้น (ตัว๋สญัญำใชเ้งิน) 20,141  20,141  20,141  20,141 
เงินกูย้ืมระยะยำว 343,912  343,886  333,207  333,207 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 198,124  81,067  183,250  68,088 

รวม 608,079  490,996  566,598  451,436 
 

หน้ีสินผิดนดัช ำระของบริษทั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เงิน
กูย้ืมระยะสั้นจ ำนวน 20.14 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี และเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 333.21 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสอง
ปี ทั้งจ ำนวนเป็นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 

 

เงินกู้ยืมระยะยำวทั้ งจ ำนวนกู้เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำงและกำรซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับโรงงำน 
Fabrication Shop ท่ีจงัหวดัสงขลำ เงินกูย้ืมดงักล่ำวมีก ำหนดกำรช ำระคืนเป็นงวดเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 
2551 ถึงวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2566 (รวม 120 งวด) โดยมีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงเท่ำกบัอตัรำก ำไรและส่วนลดส ำหรับ
ลกูคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทสินเช่ือแบบมีก ำหนดระยะเวลำ (SPRL) บวกร้อยละ 0 - 0.05 ต่อปี 

 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยส่วนหน่ึงค ำนวณในอตัรำดอกเบ้ียสูงสุดในกรณีผิดนดัช ำระหน้ีของธนำคำรผูใ้ห้กู ้(อตัรำ
ร้อยละ 15-24 ต่อปี) 

 

ปัจจุบันบริษัทหยุดจ่ำยเงินต้นและดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยให้แก่เจำ้หน้ีดังกล่ำวตั้ งแต่เดือนมกรำคม 2559 
เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 2 
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หน้ีสินผิดนดัช ำระของบริษทัยอ่ย 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือจ ำนวน 26.59 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเงินตน้ 15.90 ลำ้น
บำท  (สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพ่ิม 0.91 ลำ้นบำท) และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 10.69 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เกิดจำก
กำรผิดนดัช ำระค่ำงวดตำมสัญญำขำยและเช่ำกลบัเคร่ืองผลิตน ้ำประปำ จ ำนวน 2 สัญญำ กบัสถำบนักำรเงินแห่ง
หน่ึง ซ่ึงถูกบอกเลิกสัญญำและเรียกใหส่้งมอบสินทรัพยคื์นพร้อมช ำระค่ำขำดประโยชน์เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 
2556 บริษทัย่อยจึงจดัประเภทหน้ีสินคงคำ้งทั้งจ ำนวนเป็นหน้ีสินผิดนัดช ำระและรับรู้ดอกเบ้ียผิดนัดช ำระใน
อตัรำร้อยละ 15.00 ต่อปี 

 

ทั้งน้ีบริษทัย่อยได้หยุดจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยให้แก่เจำ้หน้ีตั้งแต่ปี 2558 เน่ืองจำกถูก
คู่สัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำยกเลิกสัญญำ (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 36.10) จึงเป็นผลใหบ้ริษทัย่อยดงักล่ำวมีปัญหำดำ้น
สภำพคล่องอยำ่งรุนแรง   

 

วนัท่ี 14 กรกฏำคม 2560  บริษทัยอ่ย อดีตกรรมกำรท่ำนหน่ึง และบริษทัแห่งหน่ึง (คู่สัญญำกบับริษทัยอ่ย)  
ถูกเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินฟ้องต่อศำลแพ่งตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ. 4709/2560 ในคดีผิดสัญญำเช่ำซ้ือ ค ้ำประกนั 
เรียกทรัพยสิ์นคืน โดยเรียกร้องให้บริษทัย่อยส่งมอบเคร่ืองจกัรจ ำนวน 2 เคร่ืองในสภำพท่ียงัสำมำรถใชง้ำนได้
ใหแ้ก่เจำ้หน้ี หำกไม่สำมำรถส่งมอบไดใ้หบ้ริษทัย่อยและจ ำเลยทั้งหมดตอ้งร่วมกนัชดใชค่้ำเสียหำยจ ำนวน 51.77 
ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินตน้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมจ ำนวน 16.81 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 0.70 ลำ้นบำท 
(ค ำนวนถึงวนัฟ้อง)  เบ้ียปรับล่ำชำ้จ ำนวน 9.99 ลำ้นบำท และค่ำขำดประโยชน์จ ำนวน 24.27 ลำ้นบำท และเม่ือ
วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2561 ศำลมีค ำพิพำกษำตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี 2560/2561 ใหบ้ริษทัยอ่ยช ำระหน้ีใหก้บัเจำ้หน้ี
รวมเป็นเงิน 17.10 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ค่ำเช่ำซ้ือ (กรณีท่ีไม่สำมำรถหำเคร่ืองจกัรมำคืนได)้ เป็นเงิน 5.40 ลำ้น
บำท  ค่ำขำดประโยชน์เป็นเงิน 7.80 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 14 กรกฏำคม 
2560 (วนัฟ้อง) จนกว่ำจะช ำระหน้ีหมด และค่ำขำดประโยชน์เป็นรำยเดือนอีกเดือนละ 0.325 ลำ้นบำท ไม่เกิน 12 
เดือน รวมเป็นเงิน 3.90 ลำ้นบำท   ปัจจุบนับริษทัขอขยำยระยะเวลำกำรยื่นอุทธรณ์ค ำตดัสิน (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 
37.2) อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรยงัไม่ได้รับรู้ก ำไรจำกกำรกลบัรำยกำรหน้ีสินจ ำนวน 9.49 ลำ้นบำท (ผลต่ำง
ระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินกบัภำระหน้ีตำมค ำตดัสินของศำลชั้นตน้) เน่ืองจำกยงัมีควำมไม่แน่นอนสูง 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินผิดนดัช ำระ มีดงัน้ี 
 

วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2561 2560 2561 2560 2561 2560  
4.00 4.00 3.50 3.50 3.20 1.31 - 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 2.44 0.01 0.01 - จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-9 จ่ำยช ำระเฉพำะ
ดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน งวดท่ี 10-45 จ่ำยช ำระงวดละไม่น้อย
กว่ำ 50,000.00 บำท งวดท่ี 46-81 จ่ำยช ำระงวดละไม่น้อยกว่ำ 
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 0.96 - 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) 

- - 0.03 - - - - ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
20.00 20.00 10.71 10.68 4.17 2.28  
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เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2560 บริษทัย่อยและอดีตกรรมกำรหน่ึงท่ำนถูกเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง
ฟ้องร้องต่อศำลแพ่งในดคีหมำยเลขด ำท่ี ผบ. 2848/2560 ในควำมผิดเก่ียวกบักำรผิดสัญญำเงินกูย้ืม กำรค ้ำประกนั 
และบงัคบัจ ำนอง โดยเรียกร้องให้บริษทัย่อยและอดีตกรรมกำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 12.97 
ลำ้นบำท  (ภำระหน้ี ณ วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2560) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินตน้จ ำนวน 10.68 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย
จ ำนวน 2.29 ลำ้นบำท ต่อมำในวนัท่ี 7 ธันวำคม 2560 เจำ้หน้ีไดย้ื่นขอรับเงินค่ำเคลมตำมสัญญำค ้ ำประกนักับ
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)  เป็นเงิน 8.75 ลำ้นบำท ฝ่ำยบริหำรของบริษทัย่อยจึง
โอนจดัประเภทหน้ีสินผิดนดัช ำระซ่ึงประกอบดว้ย เงินตน้จ ำนวน 6.31 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 
2.44 ลำ้นบำท รวมเป็นเงิน 8.75 ลำ้นบำท (วงเงิน 10.00 ลำ้นบำท) ไปเป็นเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏำคม 2561 บริษทัยอ่ยและเจำ้หน้ีไดเ้ขำ้ท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำม โดยบริษทัยอ่ยตก
ลงท่ีจะจ่ำยช ำระหน้ีตำมค ำฟ้องของเจำ้หน้ีเป็นเงิน 14.46 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียอีกร้อยละ 18.00 ต่อปี ของเงิน
ตน้ 10.68 ลำ้นบำท จนกวำ่จะช ำระหน้ีแลว้เสร็จ โดยเร่ิมผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนไม่นอ้ยกว่ำเดือนละ 0.17 ลำ้น
บำท เร่ิมช ำระงวดแรกเดือนสิงหำคม 2561 และตอ้งช ำระใหแ้ลว้เสร็จภำยในหน่ึงปีนบัจำกวนัท่ีในสญัญำ 

 

หน้ีสินผิดนดัช ำระทั้งจ ำนวนค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำงกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัย่อยและ
เคร่ืองจกัรผลิตน ้ำประปำกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 15 และ 16 

 

22. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  509  515 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 214,288  219,766  205,317  212,815 

เช็คจ่ำยล่วงหนำ้ 989   862  989  862 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 215,277  220,628  206,815  214,192 

        

เจำ้หน้ีอ่ืน        
เจำ้หน้ีอ่ืน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 848  941  -  - 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,325  20,344  7,531  9,849 

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 3,113  3,760  -  - 
    ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย        

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  17 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,776  12,175  3,908  5,360 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 889  757  889  757 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,635  12,297  12,269  9,718 

เงินทดรองรับ        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100  720  -  - 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -  507  -  - 

เงินประกนักำรเขำ้ท ำสญัญำร่วมทุน 10,000  10,000  -  - 
รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 58,686  61,501  24,597  25,701 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 273,963  282,129  231,412  239,893 
        

 

กลุ่มบริษทัมีเจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีอ่ืนและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 29.60 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี (เฉพำะ
บริษทัจ ำนวน : 28.61 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี) เป็นหน้ีสินท่ีถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 37 

 

เงินประกนักำรเขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนจ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท เป็นเงินประกนักำรเขำ้ท ำสัญญำร่วมทุน
ระหว่ำงบริษทั พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด์ มำรีน จ ำกดั (บริษทัย่อย) กบัคู่สัญญำตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 
36.9 

 
23. เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 

 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีเจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำนจ ำนวน 1.32 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.73 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหน้ีสินท่ีถกูเจำ้หน้ีฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 37 
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24. เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

             (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
เงินกูย้ืมระยะสั้นกิจกำรอ่ืน 62,994  62,994  27,589  27,589 
เงินกูย้ืมระยะสั้นบุคคลอ่ืน 10,440  6,440  -  - 

รวม 73,434  69,434  27,589  27,589 

        
ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ  2560 เงินกูย้ืมระยะสั้น

จำกกิจกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 27.59 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เป็นเงินกูย้ืมเพ่ือน ำมำใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร 
ในรูปของสัญญำกูย้ืมเงิน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 9.25 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั ทั้ งน้ีเงินกู้
ดงักล่ำวเป็นเงินกูท่ี้ถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.1 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560  เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรอื่น จ ำนวน
เงิน 35.40 ลำ้นบำทเท่ำกนัทั้งสองปี เป็นภำระหน้ีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีต่อบริษทั ดบับลิวเอ็นเอสอำร์ 
แปซิฟิค จ ำกดั ซ่ึงไม่มีกำรท ำสัญญำและไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกนั  

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนทั้งจ ำนวน เป็น
เงินกูย้ืมเพ่ือน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยแห่งหน่ีง ในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินและตัว๋สญัญำใชเ้งิน โดย
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 8.00-10.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี เงินกูส่้วนหน่ึงจ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท และ 6.00 ลำ้นบำท  
ตำมล ำดบั (วงเงินตำมสัญญำ 10.00 ลำ้นบำท) ค ้ ำประกนัโดยท่ีดิน (บ่อน ้ ำ) กรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย ซ่ึงมีมูลค่ำ
ตำมบญัชี 30.63 ลำ้นบำท  
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25. เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย   
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2561  2560 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  20,490  22,206 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำก บสย.  8,750  8,750 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว  29,240  30,956 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี  (6,012)  (2,464) 

สุทธิ   23,228  28,492 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 
2560 มีดงัต่อไปน้ี 

1 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 30,956  26,095 
บวก รับโอนจำกหน้ีสินผิดนดัช ำระ -  8,750 
หกั   จ่ำยช ำระ (1,716)  (3,889) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 29,240  30,956 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

อตัรำดอกเบ้ียตำม
สญัญำ 

(ร้อยละต่อปี) 

กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2561 2560 2561 2560 2561 2560  
40.00 40.00 20.49 22.21 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 )  

- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นรำยเดือนนบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
       

10.00 10.00 8.75    8.75 7.50 7.50 -   ช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งจ ำนวนตำมสัญญำภำยใน
วนัท่ี 7 มกรำคม 2561 ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำร
เจรจำเพ่ือขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหน้ีกบัเจำ้หน้ี 

50.00 50.00 29.24 30.96   

      
 

วงเงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัย่อยค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ำประปำ ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 20 ร่วมกบักรรมกำรของบริษทัยอ่ย  

  

26. หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน        
- ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 1,246  1,953  198  386 
- ครบก ำหนด 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 869  1,005  -  213 
รวมหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 2,115  2,958  198  599 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต (66)  (219)  (7)  (75) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 2,049  2,739  191  524 
หกั  หน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (1,210)  (1,795)  (191)  (333) 

สุทธิ 839  944  -  191 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 191 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือเพ่ือซ้ือ
ยำนพำหนะรวม 7 ฉบับ และ 13 ฉบับ ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั จ ำนวน 1 ฉบับและ 2 ฉบับ ตำมล ำดับ) กับ
สถำบนักำรเงิน 2 แห่งและ 3 แห่ง ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : จ ำนวน 1 แห่ง เท่ำกนัทั้งสองปี) ผ่อนช ำระเป็นรำย
เดือน ๆ ละ 0.10 ลำ้นบำท และ 0.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : เดือนละ 0.02 ลำ้นบำท และ 0.05 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั) อำยสุัญญำ 4 ปี และ 3-5 ปี ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : 4 ปี และ 3-4 ปี ตำมล ำดบั) ค ้ำประกนัโดย
กรรมกำรของบริษทัย่อย ซ่ึงเม่ือช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือครบถว้นแลว้ กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะดงักล่ำว
จะตกเป็นของกลุ่มบริษทัทนัที ส่วนสัญญำเช่ำกำรเงิน กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะจะยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจนกว่ำ
กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 

 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี:  
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,246 869 2,115 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                           (36) (30) (66) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,210 839 2,049 
    

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,953 1,005 2,958 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                           (158) (61) (219) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,795 944 2,739 
    

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 198 - 198 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (7) - (7) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ                                                                                                                                                                                                               191 - 191 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 386 213 599 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (53) (22) (75) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ                                                                                                                                                                                                               333 191 524 

 
27. ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
ของผลประโยชนพ์นกังำน มีดงัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  25,656  20,458  16,880  13,097 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 6,603  6,096  4,254  4,062 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจำกกำรเปล่ียนแปลง 
    ผลประโยชน์พนกังำน 

 
1,828 

  
- 

  
- 

  
- 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำร
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
(1,828) 

  
(619) 

  
- 

  
- 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ่ำยผลประโยชน์จริง (1,580)  (279)  (1,415)  (279) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  30,679  25,656  19,719  16,880 

 

(รำยได)้ ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มี
ดงัน้ี 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนบริกำรในอดีต 7,722  5,448  3,768  3,638 
ดอกเบ้ียจ่ำย 709  647  476  424 
 ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำร
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
(1,828) 

  
(619) 

  
- 

  
- 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ่ำยผลประโยชน์พนกังำนจริง (1,580)  (279)  (1,415)  (279) 
รวม 5,023  5,197  2,829  3,783 
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ทั้งน้ีหำกบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดภำยใต ้ร่ำง พรบ.คุม้ครองแรงงำน ฉบบัท่ี 7 ซ่ึงฝ่ำยบริหำร
คำดว่ำจะกฏหมำยดงักล่ำวจะส่งผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดบญัชีส ำหรับปี 2562 กลุ่ม
บริษทัตอ้งรับรู้ภำระหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจำกเดิมเป็นเงิน 3.54 ลำ้นบำท  

 

ขอ้สมมติหลกัท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 และ 2560 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
อตัรำคิดลด 2.66%-3.40% 2.71%-3.40% 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% 5.00%-40.00% 7.00%-40.00% 7.00%-40.00% 
อำยเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
 

กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนในกำรประมำณกำรภำระผูกพันจะมีผลกระทบต่อภำระผูกพัน
ผลประโยชนพ์นกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัรำมรณะ(เปล่ียนแปลง 1 ปี) (210) 189 (187) 168 
อตัรำคิดลด(เปล่ียนแปลง 1.0%) (1,975) 2,235 (1,864) 2,123 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลง 1.0%) 2,289 (2,664) 2,157 (2,510) 
อตัรำกำรหมุนเวยีน (เปล่ียนแปลง 10.0%) (1,407) 1,804 (610) 969 

 

28. ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณจำกขำดทุนส ำหรับ
ปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี) และจ ำนวนหุ้น
สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัระหวำ่งปี แสดงกำรค ำนวณ ไดด้งัน้ี 

 

 

  งบกำรเงินรวม 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2561  2560 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั (พนับำท)  (179,730)  (145,301) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งปี (พนัหุน้)  2,770,890  2,770,890 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน(บำท)  (0.065)  (0.052) 
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29. กำรบริหำรจดักำรทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองและกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น (1.89) :1 และ 
(2.40) :1 ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น (1.71) : 1 และ (2.07) : 1  
ตำมล ำดบั 

 
30. (ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินได ้
 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2561  2560 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั (พนับำท)  (157,201)  (111,916) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งงวด (พนัหุน้)  2,770,890  2,770,890 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน(บำท)  (0.057)  (0.040) 

          (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561  2560 
ภำษีเงินไดปั้จจุบนั    
(ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั -  - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    
   ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 19)     (108)  (1,469) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี (108)  (1,469) 
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ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560 

  ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร 
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
- 

  
124 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีภำระภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  เน่ืองจำกมี
ผลขำดทุนทำงภำษีในปีปัจจุบนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี และขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ ซ่ึงไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำยงัไม่มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวมำใชป้ระโยชน์ ทั้งน้ี
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งักล่ำวขำ้งตน้ ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำใน     
- ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ี 8,509 8,693 8,509 8,693 
- ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ 21,135 20,379 16,015 16,015 
- ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 34,873 - 34,873 34,873 
- ค่ำเผื่อลกูหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ 7,502 8,203 7,502 8,203 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 38 110 38 110 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 3,955 3,376 3,944 3,376 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำกสญัญำก่อสร้ำง - 4 - 4 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำมฟ้องร้อง 8,202 8,202 8,202 8,202 
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - 1,053 - 1,053 
รวม 84,214 50,020 79,083 80,529 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 72 213 72 213 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

ขำดทุนสะสมทำงภำษียกมำ 173,261 155,373 144,266 132,400 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับขำดทุนทำงภำษีทั้ง
จ ำนวน แยกตำมปีท่ีส้ินสุดประโยชนท์ำงภำษีไดด้งัน้ี 
     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ส้ินสุดประโยชนท์ำงภำษี        
ปี 2561 47,873  47,873  41,932  41,932 
ปี 2562 53,674  53,674  48,172  48,172 
ปี 2563 33,333  34,014  29,169  29,169 
ปี 2564 19,266  19,812  13,127  13,127 
ปี 2565 19,115  -  11,866  - 

 รวม 173,261  155,373  144,266  132,400 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีไม่มีวนัส้ินสุดประโยชน์
ทำงภำษีภำยใตก้ฎหมำยภำษีอำกรปัจจุบนั 
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31. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 
     และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 
(3,551) 

  
4,461 

  
(2,955) 

  
4,597 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่ำใชจ่้ำยกำรผลิต 73,488  125,453  22,843  76,073 
ขำดทุนในมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) 2,825  (3,658)  2,955  (3,576) 
ขำดทุนจำกสญัญำก่อสร้ำง 278  19  278  19 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย(์โอนกลบั) (1,376)  7,014  -  (76) 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ -  8,423  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 247,036  261,328  158,344  173,123 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 15,362  18,364  7,987  9,427 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 35,766  43,019  16,357  20,699 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำม -  41,101  -  41,101 
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,217  (814)  642  4,500 
ขำดทุนจำกกำรช ำระบญัชีของบริษทัยอ่ย -  -  -  2,366 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,441  -  -  - 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยตดัจ ำหน่ำย 1,416  4,110  513  - 
ค่ำท่ีปรึกษำ 8,759  7,885  8,350  7,340 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ 36,704  40,913  17,015  18,244 
รวม 419,365  557,618  232,329  353,838 
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32. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนธุรกิจ ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งำนก่อสร้ำง งำนใหบ้ริกำร งำนผลิต ส่วนงำนอ่ืน รวม รำยกำร รวม 
  ระยะยำว น ้ำประปำ  ส่วนงำน ตดับญัชี  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร        
บุคคลภำยนอก - 338,488 8,336 666 347,490 - 347,490 
ระหวำ่งส่วนงำน - 100 - 84 184 (184) - 

รวม - 338,588 8,336 750 347,674 (184) 347,490  
ตน้ทุนขำยและบริกำร - (317,728) (11,755) (772) (330,255) 1,734 (328,521) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ - 20,860 (3,419) (22) 17,419 1,550 18,969 
รำยไดอ่ื้น     9,472 (5,158) 4,314 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย       (1,636) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (93,731) 5,898 (87,833) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
(1,376) 

 
- 

 
(1,376) 

 
- 

 
(1,376) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (125,026) 1,654 (123,372) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้       (190,934) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (108) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม     11,312 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (179,730) 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน :       
สินทรัพยถ์ำวร 45,354 100,509 60,826 - 206,689 - 206,689 
ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - - 27,544 - 27,544 - 27,544 
สิทธิกำรใชน้ ้ ำ - - 4,159 - 4,159 - 4,159 
สินทรัพยส่์วนกลำง       372,503 

สินทรัพย์รวม       610,895 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเกิดจำกลูกคำ้รำยใหญ่ 
คิดเป็นอตัรำร้อยละ 58.59 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม  
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งำนก่อสร้ำง งำนใหบ้ริกำร งำนผลิต ส่วนงำนอ่ืน รวม รำยกำร รวม 
  ระยะยำว น ้ำประปำ  ส่วนงำน ตดับญัชี  
        

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร        
บุคคลภำยนอก 82,715 321,144 7,239 6,754 417,852 - 417,852 
ระหวำ่งส่วนงำน - 2,135 - 3,170 5,305 (5,305) - 

รวม 82,715 323,279 7,239 9,924 423,157 (5,305) 417,852 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (88,449) (299,043) (14,449) (9,279) (411,220) 6,103 (405,117) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (5,734) 24,236 (7,210) 645 11,937 798 12,735 
รำยไดอ่ื้น     19,437 (7,022) 12,415 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย       (3,536) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (98,281) 5,854 (92,427) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ 

 
- 

 
76 

 
(7,090) 

 
- 

 
(7,014) 

 
- 

 
(7,014) 

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
(9,564) 

 
- 

 
(9,564) 

 
1,141 

 
(8,423) 

ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดี
ควำม 

 
(41,101) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(41,101) 

 
- 

 
(41,101) 

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       434,203 

สินทรัพย์รวม       696,603 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเกิดจำกลูกคำ้รำยใหญ่ 
คิดเป็นอตัรำร้อยละ 45.73 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม  
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33. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด   
 

33.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
เงินสด 342  300  156  189 
เช็คในมือ 2,169  241  -  - 
เงินฝำกธนำคำร 44,765  47,079  40,506  27,990 

 รวม 47,276  47,620  40,662  28,179 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำของกลุ่มบริษทัมีอตัรำ
ดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 0.37 ถึง 0.40 ต่อปี) เฉพำะบริษทั: ร้อยละ 0.37 
ถึง 0.40 ต่อปี, (2560 : ร้อยละ 0.37 ถึง 0.40 ต่อปี) 

 

33.2 รำยกำรท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปี  ส ำหรับปี  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวรภำยใตสั้ญญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,214  -  -  - 
โอนภำษีซ้ือรอใบก ำกบัไปหกักบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  -  189  -  77 
โอนดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยไปเป็นหน้ีสินผดินดัช ำระ -  4,401  -  4,401 
โอนหน้ีสินผดินดัช ำระไปเป็นเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -  8,750  -  - 
โอนเจำ้หน้ีอ่ืนไปเป็นประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำม -  25,970  -  25,970 
หกักลบเงินสดรับจำกกำรขำยยำนพำหนะกบัเจำ้หน้ีอ่ืน 

(เงินทดรองรับกรรมกำร) 
 

- 
  

234 
  

- 
  

- 
โอนเงินรับล่วงหนำ้ตำมสัญญำก่อสร้ำงไปเป็นผลขำดทุน 

จำกคดีควำม 
 

- 
  

16,361 
  

- 
  

16,361 
โอนเจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำนไปเป็นประมำณกำรผลขำดทุน 

จำกคดีควำม 
 

- 
  

53 
  

- 
  

53 
โอนประมำณกำรค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ไปเป็นประมำณกำรผล

ขำดทุนจำกคดีควำม 
 

- 
  

22,910 
  

- 
  

22,910 
ผลก ำไร(ขำดทุน)ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,828  357  -  - 
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34. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือ
กำรคำ้ 

 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในอนำคต ซ่ึงจะมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัโดยกลุ่มบริษทั มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีเปิดต่อควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

 

         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 44,719 2,557 47,276 0.37-0.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 67,393 67,393 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 46,782 46,782 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 3,193 3,193 - 
ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,159 8,128 22,378 - - 31,665 5.32% 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 8,599 - 8,599 0.65-1.25 

รวม 1,159 8,128 22,378 53,318 119,925 204,908  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 409,955 198,125 608,080 7.50-24.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 263,949 263,949 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 27,262 27,262 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 38,029 - - - 35,405 73,434 8.00-10.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475 - - - - 11,475 4.30-8.00 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 29,240 - 29,240 MLR+0.50,7.50 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,210 838 

 
- - - 2,048 2.80-8.36 

รวม 50,714 838 - 439,195 524,741 1,015,488 
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         (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 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 72,482 72,482 - 
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 57,700 140,473 232,866  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 409,929 81,067 490,996 15.00-18.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 272,129 272,129 - 
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 - - - 30,956 - 30,956 MLR+0.50,7.50 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,795 944 - - - 2,739 2.80-8.36 

รวม 47,299 944 - 440,885 416,296 905,424  
 

         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 40,490 172 40,662 0.37-0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 26,287 26,287 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 33,123 33,123 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 1,357 1,357 - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 5,836 - 5,836 1.050 

รวม - - - 46,326 60,939 107,265  
.                
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         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 383,348 183,250 566,598 15-24 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 231,413 231,413 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 27,262 27,262 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 27,589 - - - - 27,589 8 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 9.25 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 191 - - - - 191 8.36 

รวม 30,405 - - 383,348 441,925 855,678  
 

         (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 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 42,095 42,095 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 45,319 45,319 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 464 464 - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 10,373 - 10,373 1.30 

รวม - - - 38,332 88,098 126,430  
.        หนีสิ้นทางการเงนิ        

หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 383,348 68,088 451,436 18.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 239,893 239,893 - 
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 - 383,348 335,676 749,762  
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงมิไดท้ ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่ม
บริษทั เช่ือวำ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึง
ไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (หน่วย : ‘000)  (หน่วย : ‘000) 

หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง        
ดอลลำร์สหรัฐ 14  14  14  14 

 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ดว้ยควำมระมดัระวงั ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะ
ไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเกบ็หน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้น นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระมำณ
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอำศยักำรประเมินผลของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีใน
อดีตของลกูหน้ี ซ่ึงฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่เพียงพอแลว้ 

 
มลูค่ำยติุธรรม 
 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม
ระยะยำว มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว แสดงมลูค่ำไม่แตกต่ำงจำกมลูค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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35. กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

 

    (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รำยกำรสินทรัพย/์หน้ีสิน 
มูลค่ำยติุธรรม ล ำดบัชั้นมูลค่ำ

ยติุธรรม ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 2561 2560 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 75.07 75.07 ระดบั 3 เปรียบเทียบรำคำตลำดกับสินทรัพย์ท่ี มี

ลกัษณะใกลเ้คียงและปรับปรุงด้วยเทคนิค
ของผูว้เิครำะห์ 

     

 

36. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรกลุ่ม
บริษทัยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

. 

36.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนักบัธนำคำร ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 

หนงัสือค ้ำประกนั 309.35 312.09 301.67 306.29 
 

36.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใชจ้ ำนวน 7.00 ลำ้นบำท
และ 7.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

36.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสญัญำใหบ้ริกำรตำมสญัญำกบัลกูคำ้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบ
งำนหรือยงัไม่ไดป้ฎิบติังำน ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 

สญัญำใหบ้ริกำรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบงำน 52.50 36.34 6.70 3.41 
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36.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำจ ำแนกตำมก ำหนดช ำระได ้ดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
ภำยใน 1 ปี 5,048  5,436  4,098  4,765 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 734  3,431  -  2,905 
 รวม 5,782  8,867  4,098  7,670 
        

 

36.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัเขำ้ท ำสัญญำให้บริกำรทำงกฏหมำยกบับริษทัแห่งหน่ึง สัญญำลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกำยน 2561 มลูค่ำ 9.00 ลำ้นบำท คงเหลือภำระท่ีตอ้งจ่ำยช ำระอีก 8.00 ลำ้นบำท  
 

36.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัเขำ้ท ำสญัญำใหบ้ริกำรท่ีปรึกษำกบับริษทัแห่งหน่ึง สญัญำลง
วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560  มลูค่ำ 5.00 ลำ้นบำท คงเหลือภำระท่ีตอ้งจ่ำยช ำระอีก 3.50 ลำ้นบำท (ปี 2560 : 
คงเหลือ 4.70 ลำ้นบำท)  
 

36.7 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัเขำ้ท ำสัญญำเช่ำรถพร้อมอุปกรณ์จ ำนวน 3 คนั กบับริษทัแห่ง
หน่ึง สญัญำมีอำย ุ3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 มกรำคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 11 มกรำคม 2563 อตัรำค่ำเช่ำ 0.075 ลำ้น
บำทต่อเดือน  

 

36.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัเขำ้ท ำสญัญำเช่ำอุปกรณ์ส ำนกังำนจ ำนวน 5 เคร่ือง กบับริษทัแห่ง
หน่ึง สญัญำมีอำย ุ4 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 15 กนัยำยน 2562 ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 คิด
อตัรำค่ำเช่ำ 0.028 ลำ้นบำทต่อเดือน และปีท่ี 4  คิดอตัรำค่ำเช่ำ 0.014 ลำ้นบำทต่อเดือน 

 

36.9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบนัทึกขอ้ตกลงกำร
ร่วมทุนในโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตน ้ำประปำ (BOT Projects) และโครงกำรขำยน ้ำดิบ (BBO Project)ใหก้บั
ผูใ้หส้ัมปทำน กบับริษทัแห่งหน่ึง (ผูร่้วมทุน) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 ทั้งน้ีตำมเง่ือนไขของสัญญำ 
ก ำหนดให ้ 1) ผูร่้วมทุนจะตอ้งเช่ำอำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ ำหรับกำรผลิตน ้ำประปำ พร้อม
กบัรับโอนสิทธิและภำระผกูพนัตำมสญัญำสัปทำนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 20  โดยมีอตัรำค่ำเช่ำท่ีตอ้ง
จ่ำยใหแ้ก่บริษทัย่อยตลอดอำยโุครงกำรเป็นเงิน 25.00 ลำ้นบำท 2) ผูร่้วมทุนจะตอ้งซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็นบ่อน ้ำของ
บริษทัย่อยในรำคำ 32.00 ลำ้นบำท ( มูลค่ำตำมบญัชี 32.54 ลำ้นบำท)  และ 3) บริษทัย่อยจะตอ้งเขำ้ร่วมลงทุนใน
โครงกำรดงักล่ำวในสดัส่วนร้อยละ 10  (มูลค่ำโครงกำรประมำณ 129.00 ลำ้นบำท)  ทั้งน้ี ณ วนัท ำสญัญำผูร่้วมทุน
ไดต้กลงวำงเงินประกนักำรท ำสัญญำใหแ้ก่บริษทัย่อยเป็นเงิน 10.00 ลำ้นบำท และบริษทัย่อยตกลงใหน้ ำเงิน
จ ำนวนดงักล่ำวไปช ำระหน้ีใหแ้ก่เจำ้หน้ีตำมสญัญำประนีประนอมยอมควำม คดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ.3520/2558 ลง
วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2559 ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขในขอ้ตกลง 
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36.10 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัตำม “สัญญำจำ้ง
เหมำและบริกำรผลิตน ้ ำประปำ” กบับริษทัแห่งท่ี 1 (ผูว้่ำจำ้ง) สัญญำลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2552 โดยบริษทัย่อย
และผูว้่ำจำ้งตกลงท่ีจะร่วมกันให้บริกำรผลิตน ้ ำประปำเพ่ือขำยให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค(กปภ.) ผ่ำน
บริษทัแห่งท่ี 2  ภำยใต ้“สัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำชลบุรี” เป็นระยะเวลำรวม 20 ปี ทั้งน้ีสัญญำมีกำรก ำหนด
ปริมำณกำรผลิตน ้ ำประปำขั้นต ่ำปีแรกไวไ้ม่น้อยกว่ำ 24,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวนั และปีถดัไปต้องผลิต
น ้ ำประปำให้ได้ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณกำรผลิตน ้ ำประปำของปีแรก ส่วนรำคำขำยจะอำ้งอิงกับ
ค่ำบริกำรท่ีระบุไวใ้น “สัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำชลบุรี”  ปัจจุบนับริษทัย่อยไดห้ยุดใหบ้ริกำรตำมสญัญำตั้งแต่
ปี 2557 เน่ืองจำกถูกบริษทัแห่งท่ี 2 ยกเลิก “สญัญำซ้ือขำยน ้ำประปำชลบุรี”   

 

37. คดีควำม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีส ำคัญซ่ึงผลของคดียงัไม่
ส้ินสุดมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

37.1 บริษทั 
 

1) คดีแรงงำน และผิดสญัญำจำ้ง 
 

หมายเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 

คดี ร้องคดี เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  

    (ล้านบาท)  

(ด ำ) 4910/2552 
(แดง) 213/2555 

แพง่ 1 เลิกจำ้ง 1.68 เม่ือวนัท่ี 22 พ.ค. 61 ศำลฎีกำยืนค ำตัดสินตำม
ศำลชั้ นต้นให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 
0.19 ลำ้นบำท ปัจจุบนัยงัไม่มีควำมคืบหนำ้ 

(ด ำ) 264/2557 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 1.92 เม่ือวนัท่ี 21 ก.ค. 59 ศำลฎีกำยืนค ำตัดสินตำม
ศำลชั้ นต้นให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 
1.82 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5  
ของเงินตน้นับแต่วนัท่ี 20 พ.ค. 56  คดีถูกระงบั
เน่ืองจำกเหตุฟ้ืนฟกิูจกำร 

     (บนัทึกหน้ีสินแลว้จ ำนวน 1.82 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) 350/2557 
(แดง) พ.1414/2557 
 

แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 0.29 เม่ือวนัท่ี 6 พ.ค.58 ศำลอุทธรณ์ยืนค ำพิพำกษำ
ตำมศำลชั้นตน้ให้บริษทัชดใชค้่ำเสียหำยเป็นเงิน 
0.29 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 
ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 3 ส.ค. 59 ศำลฏีกำมีค ำสั่งให้
งดพิจำรณำคดีและจ ำหน่ำยคดีชัว่ครำว เน่ืองจำก
อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรกำรขอเข้ำแผนฟ้ืนฟู
กิจกำร ปัจจุบนัยงัไม่มีควำมคืบหนำ้ 

     (บนัทึกหน้ีสินแลว้จ ำนวน 0.26 ลำ้นบำท) 
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หมายเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 

คดี ร้องคดี เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  

    (ล้านบาท)  

(ด ำ) ผบ. 2293/2557 
(แดง) ผบ.601/2558 

แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 0.91 เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 58 ศำลชั้ นต้นพิพำกษำให้
บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 0.22 ลำ้นบำท 
เม่ือวนัท่ี 16 ส.ค. 59 ศำลอุทธรณ์มีค ำสั่งให้งด
พิจำรณำคดีและใหจ้ ำหน่ำยคดีชัว่ครำวเน่ืองจำก
อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรกำรขอเข้ำแผนฟ้ืนฟ ู
ปัจจุบนัยงัไม่มีควำมคืบหนำ้ 

     (บนัทึกหน้ีสินแลว้จ ำนวน 0.25 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) พ.1243/2557 
(แดง) พ.427/2558  

แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 10.43 เม่ือวัน ท่ี  18 มี .ค. 58 ศำลชั้ นต้นพิพำกษำให้
บริษทัชดใชค้่ำเสียหำยเป็นเงิน 10.42 ลำ้นบำท 
พร้อมอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ของเงินต้น
จ ำนวน 9.47 ลำ้นบำท ตั้ งแต่วนัฟ้อง ( 23 ก.ค. 
57) เม่ือวนัท่ี 15 ม.ค. 62 ศำลอุทธรณ์มีค ำสั่งไม่
งดพิจำรณำคดี  

     (บนัทึกหน้ีสินแลว้จ ำนวน 8.03 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) 1418/2557 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 1.09 เม่ื อ วั น ท่ี  6 พ .ย . 57 บ ริ ษั ท เข้ ำท ำสั ญ ญ ำ

ประนีประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ี
ให้แก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 1.09 ลำ้นบำท แบ่งจ่ำยเป็น 18 
งวด งวดละ 0.06 ล้ำนบำท ปัจจุบันบริษัทช ำระ
งวดสุดทำ้ยในเดือนสิงหำคม 61 

(ด ำ) 1404/2557 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 9.52 เม่ื อ วัน ท่ี  11 มี .ค . 58 บ ริ ษั ท เข้ ำท ำสั ญ ญ ำ
ประนีประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ี
ให้แก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 7.69 ลำ้นบำท แบ่งจ่ำยเป็น 
36 งวด งวดละ 0.15 ลำ้นบำท ปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำง
กำรผอ่นช ำระ 

     (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 คงเหลือ 4.94 ลำ้นบำท) 
ขอ้พิพำทหมำยเลขด ำท่ี 
พ. 57/2558  
ส ำนกัอนุญำโตตุลำกำร 
เดิมคือ (ด ำ) 1709/2557 

แพง่ 1 ผดิสัญญำ 186.89 อนุญำโตตุลำกำร นัดส่งเอกสำรและบันทึก
ถอ้ยค ำในวนัท่ี 15 ก.พ. 62 และนดัสืบพยำนรวม 
14 นดั ระหวำ่งวนัท่ี 5 มี.ค.62 ถึงวนัท่ี 7 ก.ค. 62 
(บนัทึกหน้ีสินแลว้จ ำนวน 35.20 ลำ้นบำท) 
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หมายเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 

คดี ร้องคดี เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  

    (ล้านบาท)  

(ด ำ) พ.729/2558 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้     0.85 เม่ื อ วัน ท่ี  23 ก .ย .58 บ ริษั ท เข้ ำท ำสั ญ ญ ำ
ประนีประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ี
ให้แก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 0.61 ลำ้นบำท แบ่งจ่ำยเป็น 
18 งวด งวดละ 0.03 ลำ้นบำท ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่ง
กำรผอ่นช ำระ 

     (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. คงเหลือ 0.24 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) พ.849/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำกู้

เงินและตัว๋
สัญญำใชเ้งิน 

31.86 เม่ือวัน ท่ี  21 ก.ย. 58 ศำลงดพิจำรณำคดีและ
จ ำห น่ ำยค ดีชั่ วครำว  เน่ื อ งจำกอยู่ ระหว่ ำง
กระบวนกำรกำรขอเขำ้แผนฟ้ืนฟูกิจกำร ปัจจุบนั
ยงัไม่มีควำมคืบหนำ้ 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 38.57 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) พ.848/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 73.43 เม่ือวัน ท่ี  21 ก.ย. 58 ศำลงดพิจำรณำคดีและ

จ ำห น่ ำยคดีชั่วครำว  เน่ื อ งจำกอยู่ระหว่ ำง
กระบวนกำรกำรขอเขำ้แผนฟ้ืนฟกิูจกำร ปัจจุบนั
ยงัไม่มีควำมคืบหนำ้ 

(ด ำ) พ.111/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 0.74 เม่ื อ วัน ท่ี  5 ต .ค . 58 บ ริ ษั ท เข้ ำท ำสั ญ ญ ำ
ประนีประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ี
ให้แก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 0.55 ลำ้นบำท แบ่งจ่ำยเป็น 
18 งวด งวดละ 0.03 ลำ้นบำท ปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำง
กำรผอ่นช ำระ 

     (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 คงเหลือ 0.21 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) 691/2558 แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 0.26 เม่ื อวัน ท่ี  18 ม.ค.59 ศำลงดพิจำรณำคดีและ

จ ำห น่ ำยคดี ชั่ วครำว เน่ื อ งจำกอยู่ ระหว่ ำง
กระบวนกำรกำรขอเขำ้แผนฟ้ืนฟูกิจกำร ปัจจุบนั
ยงัไม่มีควำมคืบหนำ้ 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 0.23 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) 2002/2559 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 4.87 เม่ื อวัน ท่ี  17 ก.ย. 61 ศำลนั ดพ ร้อมเพ่ื อนั ด

สืบพยำนในวนัท่ี 14-15 มี.ค. 62  
     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 4.42 ลำ้นบำท) 
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หมายเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 

คดี ร้องคดี เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  

    (ล้านบาท)  

(ด ำ) รย. 38-43,  
65-77/2559 

แพง่ 1 เลิกจำ้ง 0.31 เม่ือวนัท่ี 28 เม.ย. 59 ศำลงดพิจำรณำคดีและให ้
จ ำห น่ ำยคดีชั่วครำว เน่ื องจำกอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรกำรขอ เข้ำแผน ฟ้ืนฟู กิจกำร 
ปัจจบุนัยงัไม่มีควำมคืบหนำ้ 

(ด ำ) 1140/2559 แพง่ 1 เลิกจำ้ง 1.32 เม่ือวนัท่ี 16 ส.ค. 61 ศำลพิพำกษำให้บริษทัจ่ำย
เสียหำยให้โจทก์เป็นเงิน 0.019 ลำ้นบำท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 นับแต่วนัฟ้อง (18 
พ.ค. 59)  ทั้งน้ีบริษทัไดช้ ำระเงินดงักล่ำวให้แก่
โจกทค์รบถว้นแลว้ ปัจจุบนัโจทกย์ื่นอุทธรณ์ค ำ
พิพำกษำ และคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ  

(ด ำ) 2461/2560 แพง่ 2 เลิกจำ้ง 0.37 ปัจจุบนับริษทัไดรั้บพนักงำนเขำ้ท ำงำน คดีจึง
ส้ินสุดลงโดยไม่มีกำรจ่ำยช ำระ  

(ด ำ) 383/2561 แพง่ 1 เลิกจำ้ง 0.11 ปัจจุบันบ ริษัทได้จ่ำย เงิน ช่วยเห ลือให้กับ
พนกังำนแลว้ คดีจึงส้ินสุดลง 

(ด ำ) พ.547/2561 แพง่ 1 เรียกคืนเงิน
ประกนั
ผลงำน 

0.54 เม่ื อ วัน ท่ี  20 ก .ค . 61 บ ริ ษั ท เข้ ำท ำสั ญ ญ ำ
ประนีประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ี
ใหแ้ก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 0.54 ลำ้นบำท แบ่งจ่ำยเป็น 12 
งวด งวดละ 0.05 ลำ้นบำท  

     (ณ 31 ธ.ค. 61 คงเหลือ 0.32 ลำ้นบำท) 
ขอ้พิพำทหมำยเลขด ำท่ี 
82/2558 
ส ำนกัอนุญำโตตุลำกำร 
 

แพง่ 1 เรียกคืนเงิน
จ่ำยล่วงหนำ้ 

49.41 อนุญำโตตุลำกำร นัดตรวจเอกสำรในวนัท่ี 12   
มี.ค. 62  นัดส่งเอกสำรดรรชนีพร้อมค ำบนัทึก
ในวนัท่ี 29 มี.ค.62 และนัดสืบพยำนรวม 9 นัด 
ระหวำ่งวนัท่ี 21 พ.ค. 62 ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 37.09 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) พ. 1849/2558 
(แดง) พ.700/2559 
 

แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 1.71 เม่ือวนัท่ี 30 ต.ค. 61 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำให้
บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 1.59 ลำ้นบำท 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำก
วนัฟ้อง (20 ก.ย. 58) คดีอยูร่ะหว่ำงกำรอุทธรณ์
และขอทุเลำกำรบงัคบัคดี 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 1.80 ลำ้นบำท) 
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หมายเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 

คดี ร้องคดี เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  

    (ล้านบาท)  

(ด ำ) ร.8491/2561 แพง่ 1 เลิกจำ้ง 0.98 ศำลนดัพิจำรณำดคีในวนัท่ี 12 ก.พ. 62 
(ด ำ) พ. 2504/2561 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 0.26 เม่ือวันท่ี  31 ม.ค. 62 บริษัทยื่นขอให้ศำลงด

พิจำรณำคดี เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
ฟ้ืนฟกิูจกำร ศำลนดัฟังค ำสั่งในวนัท่ี 6 มี.ค. 62 

 

  ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรยื่นค ำร้องเพ่ือขอให้ศำลงดพิจำรณำคดี
ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ดว้ยเหตุท่ีว่ำบริษทัอยู่ระหวำ่งกำรเขำ้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจกำรตำมค ำพิพำกษำ
ของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 2  
 

2) คดีฟ้องแยง้ฐำนผิดสญัญำจำ้ง  
 

คดีหมำยเลขด ำท่ี 858/2556 - บริษทัเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัแห่งหน่ึง (จ ำเลย) ในขอ้หำผิดสัญญำ (ล่ำชำ้) ซ่ึงมี
ทุนทรัพยใ์นกำรฟ้องเป็นเงิน 59.21 ลำ้นบำท  จ ำเลยไดย้ื่นต่อสู้คดีและฟ้องแยง้บริษทั 
โดยเรียกค่ำเสียหำยจำกบริษทัเป็นเงิน 538.82 ลำ้นบำท ก ำหนดนดัสืบพยำนใน เม่ือวนัท่ี 
25 ม.ค. 62 ซ่ึงในวนัดงักล่ำว บริษทัไดย้ื่นค ำร้องต่อศำลเพ่ือขอให้งดกำรพิจำรณำคดี
เน่ืองจำกบริษทัอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรขอฟ้ืนฟกิูจกำร 

 

คดีหมำยเลขด ำท่ี 3598/2557 
และคดีหมำยเลขแดงท่ี 
1239/2559 

- บริษทัเป็นโจทกฟ้์องบริษทัแห่งหน่ึง (ผูว้ำ่จำ้ง) ในขอ้หำผดิสัญญำจำ้ง ซ่ึงมีทุนทรัพย์
ในกำรฟ้องเป็นเงิน 56.26 ลำ้นบำท ผูว้่ำจำ้งไดย้ืน่ต่อสู้คดีพร้อมทั้งฟ้องแยง้บริษทั โดยเรียก
ค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ียจำกบริษทัรวมเป็นเงิน 415.83 ลำ้นบำท  ศำลแพ่งมีค ำพิพำกษำใน
วนัท่ี  17 ส.ค. 60 ให้บริษทัจ่ำยค่ำเสียหำยให้แก่ผูว้่ำจำ้ง (จ  ำเลย) รวมเป็นเงิน 209.52 ลำ้น
บำท  เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. 61 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำให้บริษทัจ่ำยค่ำเสียหำยให้ผูว้ำ่จำ้งรวม
เป็นเงิน 178.12 ลำ้นบำท พร้อมอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15 นับถดัจำกวนัท่ีฟ้องแยง้ (วนัท่ี 30 
ต.ค. 59) ไปจนกระทัง่จะช ำระหน้ีแลว้เสร็จ แต่หำกผูว้่ำจำ้งไดรั้บช ำระหน้ีตำมหนังสือค ้ำ
ประกนัธนำคำรตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี 1291/2558 จ ำนวน 43.75 ลำ้นบำท ให้บริษทัสำมำรถ
น ำมำหักจำกยอดท่ีต้องช ำระให้ผูว้่ำจำ้ง  และเม่ือวนัท่ี 21 ม.ค. 62 บริษัทไดย้ื่นฏีกำเพ่ือ
โตแ้ยง้ค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์พร้อมขอทุเลำกำรบงัคบัคดี ปัจจุบนัคดี
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฏีกำ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 บริษัทบันทึกประมำณกำรผล
ขำดทุนจำกคดีควำมแลว้เป็นจ ำนวนเงิน 106.31 ลำ้นบำท เน่ืองจำกคดียงัไม่ส้ินสุด ฝ่ำย
บริหำรจึงไม่สำมำรถประมำณกำรภำระหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนไดว้ำ่ควรเป็นเท่ำใด 

 
 
 
 
 



บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)         
                                      รำยงำนประจ ำปี2561 

 

หน้ำ 212 | งำนประจ ำปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
37.2  บริษทัยอ่ย 
 

หมายเลข ประเภทคดี บริษัทย่อยตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 

คดี ท่ีถูกฟ้องร้อง เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  

    (ล้านบาท)  

(ด ำ) 1086/2557 แพง่ 1 ค่ำเสียหำย 10.33  เม่ือวนัท่ี 26 ธ.ค.60 ศำลไดมี้ค ำพิพำกษำยก
ฟ้อง โจทก์ไม่มีกำรยื่นอุทธรณ์ต่อศำล คดี
จึงส้ินสุด 

(ด ำ) ผบ. 3520/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 14.38 เม่ือวนัท่ี16 พ.ค.59 บริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระ
หน้ีใหแ้ก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 10.39 ลำ้นบำท ให้
แล้วเสร็จภำยในวนัท่ี 16 พ.ค.61 ปัจจุบัน
คงเหลือภำระหน้ีจ ำนวน 0.39 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุขอ้ท่ี 36.9) 

(ด ำ) ผบ. 2848/2560 
(แดง) 3781/2561 

แพง่ 1 ผดิสัญญำเงิน
กูย้มื 

20.40 เม่ือวนัท่ี 7 ธ.ค. 60 เจำ้หน้ีไดย้ื่นขอรับเงิน
ค่ำเคลมตำมสัญญำค ้ ำประกนักบับรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
(บสย.)  เป็นเงิน 8.75 ลำ้นบำท  ต่อมำเม่ือ
วัน ท่ี   16 ก.ค. 61 บริษัทย่อยได้เข้ำท ำ
สัญญำประนีประนอมยอมควำมโดย
ยินยอมท่ีจะช ำระหน้ีให้แก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 
14.46 ล้ำนบำท  (ดูหมำยเหตุข้อ ท่ี  21)  
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2562 กรม
บงัคบัคดีไดอ้อกประกำศยดึทรัพยท่ี์บริษทั
ย่ อ ยน ำม ำค ้ ำป ร ะ กั น ภ ำร ะห น้ี  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ท่ีตั้ง
อยู่ ณ อ  ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมี
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 จ ำนวน 
6.56 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไม่สำมำรถปฏิบติั
ตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมได ้

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 14.46 ลำ้นบำท) 
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หมายเลข ประเภทคดี บริษัทย่อยตก ในข้อหาหรือ โจทก์เรียกค่า ความคืบหน้า 

คดี ท่ีถูกฟ้องร้อง เป็นจ าเลยที ่ ฐานความผิด เสียหาย  

    (ล้านบาท)  

      
(ด ำ) ผบ. 4709/2560 
(แดง) 2560/2561 

แพง่ 1 ผดิสัญญำเช่ำ
ซ้ือ 

51.77 เม่ื อ วัน ท่ี  30 พ .ค .61 ศำลชั้ น ต้น มี ค ำ
พิพำกษำใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งชดใชค้่ำเสียหำย
ใหแ้ก่เจำ้หน้ีรวมเป็นเงิน 17.10 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุข้อท่ี  21)  เม่ือวันท่ี  1 ต.ค. 61 
บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมกับยื่นค ำ
ร้องขอยกเว้นค่ ำฤชำธรรมเนี ยมและ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินคดีแทน
โจทก์ในชั้นอุทธรณ์ มูลค่ำประมำณ 0.24 
ล้ำนบำท  และในวัน ท่ี  8 ก.พ . 62 ศำล
อุทธรณ์มีค ำสั่งให้ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมท่ี
ต้องช ำระแทนโจทก์เป็นจ ำนวนก่ึงหน่ึง 
และบริษทัยอ่ยตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมส่วน
ท่ี เหลือภำยในวันท่ี  23 ก.พ. 62 หำกไม่
ช ำระภำยในวนัท่ีก ำหนดจะถือว่ำบริษัท
ยอ่ยไม่ติดใจอุทธรณ์ 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 26.59 ลำ้นบำท) 
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38. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
ซ่ึงรวมอยู่ในงบกำรเงินน้ี ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรน ำเสนองบกำรเงินส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยไม่มีผลกระทบต่อก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุ้น
ตำมท่ีรำยงำนไปแลว้ โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีไดร้ะบุไว ้ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน  งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 
 ก่อนกำร 

จดัประเภท 
 

จดัประเภท 
หลงักำร 
จดัประเภท 

 ก่อนกำร 
จดัประเภท 

 
จดัประเภท 

หลงักำร 
จดัประเภท 

        
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 11,107 (6,539) 4,568  12,695 (6,720) 5,975 
หน้ิสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,852 (6,539) 1,313  7,847 (6,720) 1,127 

 
39. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัไดอ้นุมติักำรออกงบกำรเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 
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