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รายการ  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ผลการด าเนินงาน      
      
รายได้จากการขายและงานก่อสร้าง ล้ำนบำท 402.01 347.49 417.58 528.29 
รายได้รวม ” 402.01 347.49 417.58 528.29 
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น ” 50.67 18.97 12.73 10.80 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บำท/หุ้น (59.98) (189.21) (161.54) (259.02) 
      
สถานะทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม ล้ำนบำท 559.39 610.90 696.60 814.36 
หนี้สินรวม ” 1,304.16 1,298.68 1,195.18 1,153.27 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ” (744.77) (687.79) (498.57) (338.90) 
      
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ำ 0.19 0.16 0.20 0.21 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ (1.75) (1.89) (2.40) (3.40) 
อัตราก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  (%) ร้อยละ 0.13 0.05 0.03 0.02 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    (%) ” (0.14) (0.54) (0.39) (0.49) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น  บำท/หุ้น (0.02) (0.06) (0.05) (0.09) 
จ านวนหุ้นเรียกช าระแล้ว  ล้ำนหุ้น 2,770.89 2,770.89 2,770.89 2,770.89 
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สารจากประธานกรรมการ 

ในนำมของคณะกรรมกำร และผู้บริหำร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

เรียนท่ำนผู้ถือหุ้น 

จำกภำครวมของเศรษฐกิจไทยปี 2562 มีกำรขยำยตัวเพิ่มจำก
ปี 2561 เล็กน้อยเนื่องจำกมีแรงสนับสนุนจำกกำรลงทุนของ
ภำครัฐและเอกชนควบคู่ไปกับกำรฟื้นตวัของเศรษฐกิจโลกท่ียัง
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนสถำนกำรณ์รำคำน  ำมันและ
อุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ปิโตรเลียม ปิ โตรเคมี 
ยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัวอันเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ นของปริมำณ
กำรผลิตน  ำมันที่มำกขึ นและควำมผันผวนจำกภำวะน  ำมันล้น
ตลำดจำกกำรผลิตของกลุ่มโอเปคและนอกกลุ่มโอเปค  

ทิศทำงของบริษัทจำกควำมผันผวนของรำคำ
น  ำมันดิบในตลำดโลกที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีที่
ผ่ำนมำท ำให้รำคำน  ำมันดิบในตลำดโลกในปี พ.ศ. 2562 ยังคง
ทรงตัวจึงไม่มีกำรลงทุนทำงด้ำนกำรขุดเจำะและส ำรวจ
เพิ่มเติม บริษัทจึงได้ปรับลดหน่วยธุรกิจที่ไม่สร้ำงผลก ำไรและ
ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับฐำนะกำรเงิน
ปัจจุบัน โดยมีแนวทำงในกำรลดและก ำจัดปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆที่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  

อย่ำงไรก็ตำมในช่วงกลำงปี 2562 บริษัทได้รับกำร
ต่ออำยุสัญญำบริกำรระยะยำวจำกลูกค้ำและยังได้ขยำยกำร
ให้บริกำรงำนบริหำรจัดกำรบุคคลำกรส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุง
อุปกรณ์ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอื่นซึ่งเป็นสญัญำผูกพันระยะ
ยำวเพิ่มขึ นโดยมีสัญญำบริกำรระยะยำวเช่นกำรซ่อมบ ำรุง
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและเครื่องมือวัดในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต 
นอกจำกนี ยังได้รับกำรสนับสนุนวงเงินเครดิตจำกคู่ค้ำเพื่อใช้ใน
กำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำตำมปกติของกลุ่มบริษัท จำกสภำวะ
เศรษฐกิจที่ก ำลังเริ่มฟื้นตัว รวมทั งรัฐบำลได้มีกำรลงทุนระบบ
สำธำรณูปโภคพื นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับ 
EEC. (Eastern Economic Corridor) ทั งที่ เป็ น โครงสร้ำง
พื นฐำนและกำรลงทุนของภำคธุรกิจ โดยส่วนของโครงสร้ำง
พื นฐำนจะเกิดขึ นได้ภำยใต้ พ.ร.บ. EEC  

 
 
เช่น รถไฟควำมเร็วสูงเช่ือม 3 สนำมบิน สนำมบินและศูนย์
ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ ท่ำเรือแหลมฉบัง ซึ่งส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และย่อมส่งผลให้ผลกำร
ด ำเนินงำนในธุรกิจต่ำงๆของบริษัทเติบโตขึ นเช่นกัน  

บริษัทมีเป้ำหมำยส ำคัญที่จะสร้ำงควำมเติบโต
อย่ำงมั่นคงระยะยำวในธุรกิจจำกต้นน  ำไปสู่ปลำยน  ำร่วมกับ
พันธมิตรเพื่อสร้ำงโอกำสและเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัทรวมถึง
บริษัทในเครือที่มีกำรให้บริกำรที่ครบวงจร มุ่งเน้นงำนบริกำร
ด้ำนงำนซ่อมบ ำรุงและตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง  บริษัทจึงได้
ขยำยกำรบริกำรด้ำนบริหำรจัดกำรบุคคลำกรส ำหรับงำนซ่อม
บ ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอื่น รวมถึงกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำและให้ควำมส ำคัญกับกำรพิจำรณำคัดเลือกลูกค้ำ 
กำรควบคุมต้นทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง รวมถึงกำรพัฒนำ
บุคลำกรของบริษัทและพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำและเสริมศักยภำพให้แก่บริษัทในอนำคตต่อไป   

สุดท้ำยนี ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทพีเออี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ
ธุรกิจ ลูกค้ำ และท่ำนผู้มีอุปกำระคุณในทุกๆด้ำน ที่ได้ให้ควำม
ไว้วำงใจและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอ
มำ ขอขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำนทุกท่ำนที่มุ่งมั่นทุ่มเท
แรงใจแรงกำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมขยันขันแข็ง
ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และขอให้ทุก
ท่ำนเชื่อมั่นว่ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำน
ทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้องค์กรก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จที่
มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

 

นำยเจรญิ ประจ ำแท่น  
ประธำนคณะกรรมกำร  

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
นายเจริญ  ประจ าแท่น 

 ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
(วันที่ได้รับแต่งตั ง 19 มีนำคม 2557) 

 อำยุ  72  ป ี

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /  - ไม่มี - 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืนผู้บรหิำรผู้ถือหุ้นรำยใหญห่รือบริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญำโท รฐัศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ปริญญำตร ีวิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี 
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 56/2006  จำก IOD 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรDirector 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 และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจบุัน 
-ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
-ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน บริษัททำคูนิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ประธำนสภำมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัพระจอมเกล้ำธนบุร ี

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ( 5 ปีย้อนหลัง) 
- ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพลังงำน 
- รองอธิบดี (นักบรหิำร 9) กรมธุรกจิพลังงำน 
- ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผน (งำนโยธำธิกำร) 

  ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ /- ไม่มี -  
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ประวัติคณะกรรมกประวัติคณะกรรมการบริษัทารบริษัท 
ร้อยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ ์

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

 อำยุ  78  ป ี

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  / - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญำตร ีนิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
- เนติบัณฑิตไทย 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 56/2006  จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจุบัน   
- ประธำนกรรมกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ, กรรมกำรบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

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

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
                                                       

หน้ำ 7 | รำยงำนประจ ำป ี2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
นำยปณัณ์ณธีร์   ศรวี่องไทย 

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

 อำยุ 57  ป ี

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจบุัน 
- กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรอิสระ บริษัทอีเอ็มซี จ ำกัด ( มหำชน ) 
- กรรมกำร มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท เอ็มวิชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมบริษัท แพลนบ ีมีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ ำกดั (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม มูลนิธิหม่อมเจ้ำหญิงพูนพิศมัยดิศกุล 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท เป่ำจินจง จ ำกัด และบริษทัในเครือ 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท โชคพีรวชัร จ ำกัด เจำ้ของโรงแรมอมำรโีวค รีสอร์ท 
แอนด์สปำ และ หำ้งโวคกระบี ่และบริษัทในเครือ 
- เจ้ำของส ำนักงำนทนำยควำมศรีวอ่งไทย 

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 

  



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
                                                       

หน้ำ 8 | รำยงำนประจ ำป ี2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
นำงสำวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 

 ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  
(วันที่ได้รับแต่งตั ง 21 พฤษภำคม  2557) 

 อำยุ  52  ปี 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท แมสเทค ลิงค์ จ ำกัด  
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยบัญชีกำรเงิน บริษัทเอื อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

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

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
                                                       

หน้ำ 9 | รำยงำนประจ ำป ี2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
ดร. วรศักดิ์ ฉัตรแก้ว  

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั ง 24 สิงหำคม 2559) 

 อำยุ 65  ปี 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจบัณฑิต  University of Northern Philippines 
- ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำ สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัยมหำวิทยำลัยมหิดล 
- 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 ำของนักปกครองท้องถิ่นรุ่น 25 จำกสถำบันพัฒนำภำวะผู้น ำกำรปกครองท้องถิ่น 
- Finance for Executives Program จำก มหำวิทยำลัย มหิดล  
- โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำควำมสัมพันธ์ระดับผู้บริหำร กองทัพอำกำศ รุ่นที่ 9 จำกกองทัพอำกำศ  

 กรรมกำรบริษัท ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจุบัน   
- กรรมกำรบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำนครหลวง  

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

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

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
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หน้ำ 10 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
นำยพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง   

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท   
(วันที่ได้รับแต่งตั ง 24 สิงหำคม 2559) 

 อำยุ  64  ปี 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 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 ำงำน และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจุบัน   
- 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  

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เรด ด็อท  

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
                                                       

หน้ำ 11 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
นำยสมพร  มั่งมี  

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

 อำยุ  51  ปี 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจุบัน   
- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท  
  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน)  
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยงำนปฏิบัติกำร  
- ที่ปรึกษำ บริษัท กลอรี่คอนสตรัคชั่น จ ำกัด   

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

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

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
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หน้ำ 12 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
นำยวีรพันธ์  ณ ระนอง   

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

 อำยุ  58  ปี 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจุบัน   
- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท  
  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน)  
- กรรมกำรบริษัท พีเออี เทคนิคอลเซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยงำนบัญชีและกำรเงิน  

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

 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   

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
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หน้ำ 13 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
นำยกัมพล  คุปตะวินิจ    

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท   
(วันที่ได้รับแต่งตั ง 20 มิถุนำยน  2560) 

 อำยุ  69  ปี 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจุบัน   
- กรรมกำรบริษัท, บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร/Operation Director บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- รองผู้อ ำนวยกำร/Vice President Mitsui Engineering Thailand Co., Ltd. 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- ผู้อ ำนวยกำรแผนกบริกำรอุตสำหกรรมและกำรค้ำบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- ผู้จัดกำรแผนกพัฒนำธุรกิจ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

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

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
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หน้ำ 14 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทประวัติคณะกรรมการบริษัท  
นำยกิตติ  อธินันท์    

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท   
(วันที่ได้รับแต่งตั ง 4 ธันวำคม 2561) 

 อำยุ  66  ปี 

 สัดส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกรรมกำรอ่ืน ใๆนปัจจุบัน  
- กรรมกำรบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- เจ้ำของส ำนักงำนกฏหมำยกิตติกฏหมำย ที่ปรึกษำกฏหมำยทนำยควำม 

 กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำ / - ไม่มี- 

 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 
- ที่ปรึกษำกฎหมำย ทนำยควำมบริษัท สยำมวรินทร์นิติกำรจ ำกัด 
- นิติกรอำวุโสฝ่ำยกฎหมำยธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
- ทนำยควำมส ำนักงำนจักรพรรดิ์ทนำยควำม 

 ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ / -  ไม่มี - 
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หน้ำ 15 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทข้อมูลทั่วไปของบริษัท  
       

ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท พีเออี (ประทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

เลขทะเบียนบริษัท                     : 0107538000291 (บมจ. 0552) 

ที่ตั งส ำนักงำนใหญ่                     : เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสุขสมำน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

โรงประกอบสงขลำ : เลขท่ี 164/6 หมู่ 6 ต ำบลหัวเขำ อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ 90280 

โรงประกอบระยอง 1 : เลขท่ี 88/2 หมู่5 ต ำบลมะขำมคู่ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180 

ส ำนักงำนระยอง 2 : เลขท่ี 300/117 หมู่.5 หมู่บ้ำนระยองซิตี ปำร์ค ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

บริษัทพีเออีเทคนิคคอลเซอร์วิส  

 

ส ำนักงำนระยอง 

: เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสุขสมำน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

เลขท่ี 67/8 ถ.หำดทรำยทอง มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

โทรศัพท ์(ส ำนักงำนใหญ่) : 0-2322-0222 (อัตโนมัติ) 

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

Email address:  : info@pae.co.th 

Company Website : www.pae.co.th 

นำยทะเบียนหุ้น   

ช่ือส ำนักงำน  : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ที่ตั ง : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดำภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศัพท ์  : 02-009-9000 

โทรสำร : 02-009-9991 

ช่ือผู้สอบบัญช ี : 

นำงสำวซูซำน เอี่ยมวณิชชำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี4306 /หรือ     นำย
สุชำติ พำนิชย์เจริญเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นำงสำวยุพิน ชุ่มใจ เลข
ทะเบียน 8622 และ/หรือ นำงสำวช่ืนตำ ชมเมิน เลขทะเบียน 7570 และ/
หรือ นำงสำววันดี เอี่ยมวณิชชำ เลขทะเบียน 8210 และ/หรือ  
นำยเกียรติศักดิ์ วำนิชย์หำนนท์ เลขทะเบียน 9922 

ช่ือส ำนักงำน   : บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด (ส ำนักงำน) 

ที่ตั ง : ที่อยู่: 503/31 อำคำรเคเอสแอลทำวเวอร์ ถนนศรีอยุธยำ  
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กทม 10400. โทรศัพท์: 662-642-6172-4. 

โทรสำร : (662) 642-6253 
 
 

http://www.pae.co.th/
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หน้ำ 16 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  ก่อตั ง

บริษัทจ ำกัดเมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภำคม 2507 และจด

ทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่         

13 กุมภำพันธ์ 2539  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับด ำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับงำนด้ำนวิศวกรรมผลิตและก่อสร้ำงระบบอุปกรณ์     

ในอุตสำหกรรมขุดเจำะและผลิตน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติ    

โดยบริษัท ให้บริกำรด้ำนงำนวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง

ให้บริกำรดูแลรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำงๆ  ให้แก่บริษัท

ผลิตน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงได้ส่งผู้มีประสบกำรณ์ 

ไปปฏิบัติงำนร่วมกับบริษัทชั นน ำทั งบนฝั่งและนอกชำยฝั่ง 

(Onshore & Offshore) ทั งในและต่ำงประเทศ   
 

บริษัทมีควำมสำมำรถในงำนวิศวกรรมและติดตั ง   

ในส่วนงำนทั งทำงด้ำนปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ด้ำนไฟฟ้ำ และ

ระบบควบคุม รวมทั งด้ำนสำธำรณูปโภคโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ

กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจอุตสำหกรรม

ดังกล่ำว  บริษัทให้ควำมส ำคัญสูงสุดในด้ำนคุณภำพของงำน

กำรด ำเนินงำน รวมถึงควำมปลอดภัยสูงสุดในกำรท ำงำน       

ทั งด้ำนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อำชีว  

อนำมัยและสภำพแวดล้อม รวมถึงคุณภำพของงำนและควำม

พึงพอใจที่ส่งมอบให้กับลูกค้ำ 

 

 

 
 

 

วิสัยทัศน์ 

เรำจะเป็นผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำรยอมรับสูงสุดทั งด้ำน

วิศวกรรม บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอุปกรณ์ เครื่องมือ        

ในอุตสำหกรรมพลังงำน น  ำมัน ก๊ำซปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมที่

เกี่ยวข้อง ทั งต้นน  ำและปลำยน  ำ 

 

เป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

 รักษำควำมเป็ นผู้ น ำในธุ รกิ จให้ บริกำรด้ ำน

Engineering, ProcurementandConstruction  (EPC ) รวมถึง

กำรจัดส่ งบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเพ่ือปฏิบัติ งำน           

ในอุ ตสำหกรรมส ำรวจและผลิ ตน  ำมั นและก๊ ำซทั ง

ภำยในประเทศและระดับภูมิภำค โดยบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะ

เป็ นผู้ น ำกำรให้ บริ กำรครบวงจรด้ ำน  Engineering, 

Procurement and Construction  ( EPC )  โดยเริ่มตั งแต่กำร

ออกแบบ วำงแผน ก่อสร้ำง จัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรจัดส่ง

บุคลำกรที่มีทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญเพ่ือ

ปฏิบัติงำนให้กับลูกค้ำ ตลอดจนกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง  ๆ     

ในอุตสำหกรรมพลังงำน ได้แก่ น  ำมัน ก๊ำซ และปิโตรเคมี ซึ่ง

ถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท 
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บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน   
  

มีพันธกิจมีพันธกิจ  

  

เป็นผู้น าในการให้บเป็นผู้น าในการให้บริการด้านออกแบบ วางแผน ก่อสร้างริการด้านออกแบบ วางแผน ก่อสร้างวัวัสดุอุปกรณ์ (สดุอุปกรณ์ (EEPPCC))  

EEnnggiinneeeerriinngg,,PPrrooccuurreemmeennttaanndd  CCoonnssttrruuccttiioonn  ที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ ามันและก๊าซที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ ามันและก๊าซ  

ปิโตรเคมี และพลังงานทางเลือกท่ีเปิโตรเคมี และพลังงานทางเลือกท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคดับภูมิภาค  

 
 

ให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามัน

และก๊าซท้ังภายในประเทศและระดับภูมิภาค 

 
 

บริหารต้นทุนการด าเนินการ และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนิน

ธุรกิจทั้งหมดบรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

มุ่งม่ันพัฒนาระบบบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถความเจริญเติบโตของบริษัทและเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่บริษัทก าหนดไว้ 

 
 

มุ่งเน้นการบริหารการจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อการ

บริหารจัดการอย่างโปร่งใส สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานในองค์กร รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจโดยมีมูลค่ารายได้จ าแนกตามสาย
งานในระยะเวลา 3  ปีย้อนหลัง 

 

 การถือ
หุ้น
ของ

บริษัท 
% 

2562 2561 2560 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

1. รายได้การให้บริการแก่ธุรกิจน้ ามันและ
ก๊าซธรมชาติ 

 209,650 52.14 186,114 53.56 208,527 49.90 

1.1 บมจ พีเออี (ประเทศไทย) - - - - - - - 

1.1.1 หน่วยงำนสงขลำ - - - - - - - 

1.1.2 หน่วยงำนระยอง - - - - - - - 

1.1.3 หน่วยงำนลำนกระบือ - - - - - - - 

2 รายได้การให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง        

2.1 บมจ พีเออี (ประเทศไทย)  - - - - - 43,296 10.36 

2.2 บมจ พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ 72.12 - - - - 39,419 9.43 

3. รายได้การให้บริการทดสอบโดยไม่
ท าลาย (NDT- Non Destructive 
Testing) 

       

3.1 บมจ พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ 72.12 185,227 46.07 152,909 44.00 112,617 26.95 

3.1.1 บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (NDT) - - - - - - - 

3.1.2 บริกำรทดสอบและรับรองคณุภำพ - - - - - - - 

4. รายได้ให้บริการผลิตน้ าประปา        

4.1 บจก พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน 67.77 7,111 1.77 8,336 2.40 7,240 1.73 

5. รายได้จากการขายสินค้า         

5.1 บจก พีเออี เฟดเดอรัล  
อินเตอร์เนชั่นแนล 

55.55 เลิกกิจกำร
แล้ว 

- 0.00 - 6,754 1.62 

6 รายได้อื่นๆ        

6.1 บจก โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท ์ 54.94 - - - - - - 

6.2 บจก พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน 99.99 111 0.03 130 0.04 - - 

 รวม  402,099 100.00 374,489 100.00 417,852 100.00 
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ธุรกิจของบริษัทฯ  
สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี 

1.กลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมพลังงำนรวมไปถึงอุตสำหกรรมปิโตรเคมีไฮโดรคำร์บอน (HYDROCARBONS) ขอบเขต
ของงำนครอบคลุมลูกค้ำในอุตสำหกรรมน  ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ และปิโตรเคมี ที่บริษัทให้บริกำรเริ่มตั งแต่งำน
บริกำรด้ำนกำรออกแบบและค ำนวณทำงวิศวกรรม (งำนบริกำรENGINEERING), ผลิตประกอบและติดตั งชุด
อุปกรณ์หรืองำนโครงสร้ำง (งำนบริกำร OIL & GAS), งำนซ่อมบ ำรุง, โดยบริษัทมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเป็น
ที่ยอมรับและผ่ำนกำรประเมินในทุกข้อก ำหนด ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ ทั งในด้ำนคุณภำพของงำน 
ระยะเวลำ และงบประมำณที่ก ำหนด ทีมวิศวกรและบุคลำกรของบริษัทล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์และ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนสูงจำกหลำกหลำยโครงกำรที่ผ่ำนมำ อำทิเช่น กำรก่อสร้ำงศูนย์กลำงของ
อุตสำหกรรม ปิโตรเคมี(PETROCHEMICAL COMPLEXES)  โรงไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติทั ง
บนฝั่งและนอกชำยฝั่งทะเล เป็นต้น และนอกจำกนี ยังมีบริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งถือ
หุ้นใหญ่ โดยบริษัทและถือเป็นบริษัทชั นน ำในงำนบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย  (NON-
DESTRUCTIVE TESTING, NDT) หรือสอบเทียบงำนเชื่อม อุปกรณ์ เครื่องมือต่ำงๆ ตำมหลักมำตรฐำนและ
ข้อก ำหนดสำกล โดยเสนอบริกำรเป็นผู้ตรวจสอบอิสระให้แก่งำนก่อสร้ำงงำนบ ำรุงรักษำ 

 

2. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื นฐำน (INFRASTRUCTURES) .  
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื นฐำน (INFRASTRUCTURES)งำนโครงสร้ำงพื นฐำน ได้แก่งำนวิศวกรรมโยธำ
ส ำหรับพลังงำนและระบบสำธำรณูปโภคพื นฐำนตลอดจนโรงงำนอุตสำหกรรมอำคำรส ำนักงำน,งำนปรับปรุงและ
ก่อสร้ำงสถำนีบริกำรน  ำมันและก๊ำซ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

 

หน่วยงำนวิศวกรรม 

(ENGINEERING) 

 

 ให้บริกำรงำนออกแบบทำงวิศวกรรมตั งแต่กำรส ำรวจสภำพหน้ำงำน, CONCEPTUAL 
DESIGN, FRONT END ENGINEERING DESIGN (FEED) จนถึง DETAILED DESIGN, 
กำรจัดซื อจัดจ้ำง คัดเลือก วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับงำนในแต่ละโครงกำร 
PROCUREMENT ASSISTANT, MANPOWER SUPPLY และ ครอบคลุมไปถึงกำร
บริหำรโครงกำร (PROJECT MANAGEMENT) 

 

 

 

 

 

หน่วยงำนโรงงำนประกอบ

ติดตั ง 

(Fabrication Shop) 

 

 โรงประกอบระยอง ให้บริกำรด้ำนงำนประกอบโครงสร้ำง (FABRICATION)  ให้บริกำร

กำรติดตั ง (INSTALLATION) ที่หน้ำงำนของลูกค้ำ กำรติดตั งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน

โรงงำนอุตสำหกรรมโรงกลั่นน  ำมันและปิโตรเคมี โรงเก็บผลิตภัณฑ์  ทั งในส่วน

วิศวกรรมเครื่องกล ระบบไฟฟ้ำ งำนท่อ เครื่องมือตรวจวัดและอ่ืนๆ 

 โรงประกอบสงขลำ ให้บริกำรหลักในงำนกำรประกอบโครงสร้ำงให้กับลูกค้ำ 

OFFSHORE โดยโรงงำนที่สงขลำ เป็นศูนย์กลำงของกำรให้บริกำรและงำนสนับสนุน

นอกชำยฝั่งทะเล (OFFSHORE FACILITIES) ของอ่ำวไทย อันได้แก่ งำนจัดส่งบุคลำกร

ด้ำนเทคนิค งำนจัดหำจัดซื อและให้เช่ำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้กับลูกค้ำในกลุ่ม

ธุรกิจนี  ภำยในโรงงำนประกอบด้วยงำนตัดเจำะ (CUTTING & PUNCHING) ขึ นรูป

เหล็ก (FORMING) งำนเชื่อม (WELDING) งำนเตรียมผิวเหล็ก (BLASTING) และงำนสี 

(PAINTING)  ซึ่งบริษัทมี BLASTING และ PAINT SHOP ที่จัดได้ว่ำดีที่สุดแห่งหนึ่งใน

พื นที่สงขลำ 

 

 

 

หน่วยงำนให้บริกำรกำร

ด ำเนินงำน (Oil & Gas 

Services Department) 

 

 บริษัทให้บริกำรในด้ำนกำรจัดวิศวกร ช่ำงเทคนิค คนงำน แก่ลูกค้ำทั งบนฝั่งและนอกฝั่ง

ทะเล โดยให้ควำมส ำคัญและยึดมั่นในด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพงำน โดยทั่วไป 

บริกำรด้ำนกำรจัดหำแรงงำนซึ่งรวมทั งวิศวกรและเจ้ำหน้ำที่ไปประจ ำและรับผิดชอบ

งำนที่แท่นขุดเจำะ โดยมีบริษัท พีเออี ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำสงขลำเป็น

ผู้ดูแล  

 บริษัทยังให้บริกำรเช่ำอุปกรณ์ส ำหรับกำรท ำงำนทั งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล โดยส่ง

คนงำนที่มีฝีมือตลอดจนเครื่องมือเข้ำไปสู่หน้ำงำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วฉับไวตำมแผนงำน

ที่วำงไว้ 
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หน้ำ 21 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทย่อย 

 

 

 

หน่วยงำนให้บริกำรกำร

ตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย 

(Non-Destructive Testing 

Services, NDT) 

 ให้บริกำรโดย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนทดสอบแบบไม่ท ำลำย (NON DESTRUCTIVE TESTING 
หรือ  NDT) แห่ งแรกในประเทศไทย  โดยมี เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ มี ควำมสำมำรถและมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรทดสอบแบบไม่ท ำลำยในทุกประเภท อำทิเช่น กำรทดสอบด้วย
ก ำรฉ ำย รั งสี  (RADIOGRAPHIC TESTING) ก ำ รท ด ส อบ โด ย ใช้ อั ล ต ร ำ โซ นิ ก 
(ULTRASONIC TESTING) กำรท ด สอบ โด ย ใช้ ก ำรซึ ม ขอ งขอ ง เห ล ว  (LIQUID 
PENETRANT TESTING)  เป็นต้น    

 ครอบคลุมกำรทดสอบงำนเชื่อมใน งำนโครงสร้ำง (STRUCTURE) และระบบท่อส่ง
น  ำมัน (PIPELINES) ทั งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล มีอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ที่สำมำรถใช้ใน
โรงงำนหรืองำนภำคสนำม โดยมี บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนตรวจสอบ  ซึ่ง
ได้รับกำรอบรมและฝึกฝนอย่ำงดีมีประสิทธิภำพ กำรอบรมตำมคู่มือของบริษัท 
(PRACTICE CONTROL MANUAL NUMBER QCP-13 (REV-02)) ที่ เ ที ย บ เ ท่ ำ
มำตรฐำนสหรัฐอเมริกำ (ASNT SNT-TC-1A)  
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หน้ำ 1 | รำยงำนประจ ำป ี2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
หน่วยงานวิศวกรรม (ENGINEERING) 

 
ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่ การส ารวจสภาพหน้างาน, CONCEPTUAL DESIGN, FRONT END 

ENGINEERING DESIGN (FEED) จนถึง DETAILED DESIGN, การจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับงานในแต่ละโครงการ PROCUREMENT ASSISTANT, MANPOWER SUPPLY และ ครอบคลุมไปถึง

การบริหารโครงการ (PROJECT MANAGEMENT) 
 
 

หน่วยงานโรงงานประกอบติดตั้ง (FABRICATION SHOP) โรงประกอบระยอง 
ให้บริการด้าน งานประกอบโครงสร้าง (FABRICATION)  ให้บริการการติดตั้ง (INSTALLATION) ทีห่น้างานของ
ลูกค้า การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันและปิโตรเคมีโรงเก็บผลิตภัณฑ์ ทั้งใน

ส่วนวิศวกรรมเครื่องกล ระบบไฟฟ้า งานท่อ เครื่องมือตรวจวัดและอ่ืนๆ 
 
 
 

โรงประกอบสงขลา 
ให้บริการหลักในงานการประกอบโครงสร้างให้กับลูกค้า OFFSHORE โดยโรงงานที่สงขลาเป็นศูนย์กลางของการ

ให้บริการและงานสนับสนุนนอกชายฝั่งทะเล (OFFSHORE FACILITIES)  
ของอ่าวไทย อันได้แก่ งานจัดส่งบุคลากรด้านเทคนิค งานจัดหาจัดซื้อและให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้กับ
ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ภายในโรงงานประกอบด้วยงานตัดเจาะ (CUTTING & PUNCHING) ขึ้นรูปเหล็ก (FORMING) 
งานเชื่อม (WELDING) งานเตรียมผิวเหล็ก (BLASTING) และงานสี (PAINTING)  ซึ่งบริษัทฯ มี BLASTING และ 

PAINT SHOP ที่จัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่สงขลา 
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หน่วยงานให้บริการการด าเนินงาน (OIL & GAS SERVICES DEPARTMENT) 
 

บริษัทให้บริกำรในด้ำนกำรจัดวิศวกรช่ำงเทคนิค คนงำน แก่ลูกค้ำทั งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล โดยให้ควำมส ำคัญและ
ยึดมั่นในด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพงำนโดยทั่วไป บริกำรด้ำนกำรจัดหำแรงงำนซึ่งรวมทั งวิศวกรและเจ้ำหน้ำที่ไปประจ ำ
และรับผิดชอบงำนที่แท่นขุดเจำะ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงำนสำขำสงขลำ 

บริษัทยังให้บริกำรเช่ำอุปกรณ์ส ำหรับกำรท ำงำนทั งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเลรวมถึงกำรส่งคนงำนที่มีฝีมือตลอดจน
เครื่องมือต่ำงๆ เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วฉับไวตำมแผนงำนที่วำงไว้ 
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หน้ำ 24 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยของบริษัท พีเออี ประเทศไทย จ ำกัด มหำชน 
 

    บริษัท พีเออี เทคนิค
คอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  
ด ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ำรท ำ ง
วิศวกรรมอิสระ 
( THIRD PARTYENGINEERING 
SERVICES INSPECTION)  
ในด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 
NON-DESTRUCTIVETESTING 
: NDT)  และกำรตรวจสอบและ
รับรองคุณภำพ (INSPECTION 
AND CERTIFICATION) รวมถึ ง
กำรตรวจสอบและรับรองถั ง
บรรจุก๊ำซ ระบบท่อ LPG และ 
NGV ให้กับองค์กรต่ำงๆเพ่ือให้
บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ใน ก ำ ร
ตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพ
ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น ส ำ ก ล แ ล ะ
ข้อก ำหนดที่ลูกค้ำต้องกำร หรือ
ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย โดย
ทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงด้วยเครื่องมือ
แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชั น สู ง  เ พ่ื อ
ตอบสนองและสร้ำงควำมพึง
พ อ ใจ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ ำ จน เป็ น ที่
ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

ประเภทกำรให้บริกำร 
1.กำรให้บริกำรกำรทดสอบโดยไมท ำลำย  (NON-DESTRUCTIVE TESTING SERVICES: NDT) 

กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (NON-DESTRUCTIVE TESTING: NDT) หมำยถึง กระบวนกำรเทคนิคกำรตรวจสอบ
โดยใช้หลักกำรทำงฟิสิกส์ประเมินจุดบกพร่องและตรวจสอบวัสดุหรือชิ นส่วนประกอบต่ำง  ๆ ของเครื่องจักร 
ระบบท่อล ำเลียงก๊ำซ น  ำมัน สำรเคมี ถังรับแรงดันสูง หม้อน  ำ (BOILER) และโครงสร้ำงโลหะเหล็กขนำดใหญ่ 
เพ่ือหำรอยต ำหนิภำยในโครงสร้ำงของวัสดุที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ โดยไม่ท ำให้โครงสร้ำงมีกำร
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เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ทั งก่อนกำรใช้งำน (NEW CONSTRUCTION) ระหว่ำงกำรใช้งำน (IN SERVICE) และ
ตรวจสอบระหว่ำงหยุดโรงงำน (TURNAROUND SHUTDOWN) เพ่ือประมำณอำยุกำรใช้งำน ซึ่งทำงบริษัทมี
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เชี่ยวชำญงำนตรวจสอบ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย
หลำยประเภท รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของบริษัททุกท่ำนได้รับกำรอบรมและฝึกฝนเป็นอย่ำงดี โดยผ่ำนกำรอบรมตำม
คู่มือของบริษัท (PRACTICE CONTROL MANUAL NUMBER) ที่ เทียบเท่ำมำตรฐำนสหรัฐอเมริกำ (ASNT 
SNT-TC1A) ทั งนี  บริษัทยังมีอุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ที่สำมำรถใช้ในโรงงำนหรืองำนสนำม       
ซ่ึงบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้ำทั งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงกว้ำงขวำง 
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ภำพรวมกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยโดย บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
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ภำพรวมกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยโดย บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  
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ประมวลเหตุกำรณ์ส ำคัญบริษัท พเีออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  
 

 บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) สัญญำว่ำจ้ำง งำน INSPECTION PRESSURE 
VESSEL. โครงกำร PRESSURE VESSEL , FIRED HEATER AND PIPING INSPECTION TA SAPE (EBSM) 
2019 ระยะเวลำสัญญำ (7 กุมภำพันธ์ – 30 กันยำยน 2562) 

 บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท ปตท.น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) สัญญำว่ำจ้ำงงำนทดสอบและ
ตรวจสอบสภำพถังบรรจุน  ำมันตำมวำระ รูปแบบ CONTINGENCY CONTRACT ณ สถำนีเติมน  ำมันอำกำศ
ยำนทั่วประเทศ 

 บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่  ได้สั่งซื อ/จ้ำงงำน INSTALLATION BOILER PRESSURE 
PARTS AND BOILEREXTERNAL PIPING. ระยะเวลำ 7 เดือน (6 พฤษภำคม – 31 ธันวำคม 2562) 

 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ได้สั่งซื อ/จ้ำงงำน INSPECTION โครงกำร PIPING SURVEY FORPRE-
INSPECTION 2020 PACKAGE 2 จงัหวัดระยอง  

 บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) สัญญำว่ำจ้ำงงำนตรวจสอบ
และซ่อมแซม PRESSURE RELIEF VALVE ณ คลังน  ำมันและคลังปิโตรเลียมส่วนกลำง 

 บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท ไออำร์พีซี  จ ำกัด (มหำชน) สัญญำว่ำจ้ำงงำน SPRING HANGER 
INSPECTION 2019-2020 (PACKAGE A) ระยะเวลำ 16 เดือน (22 กรกฎำคม 2562 – 22 พฤศจิกำยน 
2563)  

 บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) สัญญำว่ำจ้ำงงำน PROCESS BOILER , 
BOILER , HOT OIL INSPECTION 2019 – 2020 (22 กรกฎำคม 2562 – 22 พฤษภำคม 2564) 

 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ได้สั่งซื อ/จ้ำงงำน FOR OLEH (HOT) PLANT ระยะเวลำ 5 เดือน (12 
กรกฎำคม – 30 ธันวำคม 2562) 

 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ได้สั่งซื อ/จ้ำงงำน PROCESS BOILER, BOILER, HOT OIL INSPECTION 
FOR YEAR 2019 ระยะเวลำ 4 เดือน (20 สิงหำคม – 30 ธันวำคม 2562) 

 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ได้สั่งซื อ/จ้ำงงำน CUI AND PROCESS PIPING INSPECTION 2019 
ระยะเวลำ 2 เดือน (2 ตุลำคม – 30 ธันวำคม 2562) 

 บริษัทได้รับช ำระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี ยและรับไถ่ถอนจำกจ ำนองที่ดินของ บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี 
แอนด์ มำรีน จ ำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2562 
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หน้ำ 29 | รำยงำนประจ ำปี 2562 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

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 เพ่ือขยำยกำรลงทุนด้ำนกำรผลิตและ

ขำยน  ำประปำและรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัท ในอนำคต  

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
ได้รับใบอนุญำตเป็นศูนย์ฝึกอบรม 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 ควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอขึ นทะเบียนกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน) นอกจำกนี ยังมีหลักสูตรข้อก ำหนด (REQUIREMENT) และ กำรตรวจประเมินภำยใน (INTERNAL 
AUDIT) ของระบบบริหำรจัดกำร  ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007 และยั งได้ ขึ น
ทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษำเรียบร้อยแล้ว 
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หน้ำ 1 | รำยงำนประจ ำป ี2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

 

 
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูช่ัน จ ำกัด 

      บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และทักษะแก่พนักงำนในหลำยหลักสูตร 
โดยวิทยำกรในฝ่ำย QHSE เช่น อบรมข้อก ำหนดของระบบบริหำรจัดกำร ( ISO 
Requirement) กำรประเมินปัญหำสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect), ควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมกฏหมำย ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง (Work at 
Height) ควำมปลอดภัยในกำรใช้นั่งร้ำน (Scaffolding) ควำมปลอดภัยในกำรใช้
ปั้นจั่น กำรจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ, 5 ส.และกำรปฐมพยำบำลเบื องต้น 
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หน้ำ 2 | รำยงำนประจ ำป ี2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

 

โครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงกำรและงำนที่บริษัทได้รับงำนเซ็นสัญญำ  

งำนส่งมอบและยังไม่ได้ส่งมอบ 
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บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดีตลอดมำ  

 

ในเดือนมกรำคม 2562 บริษัทได้รับงำนให้บริกำรด้ำนอุตสำหกรรมน  ำมันและธรรมชำติให้กับบริษัทชั นน ำ เป็นงำนติดตั ง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและให้เช่ำเครื่องมือเคร่ืองจักรรวมทั งจัดหำแรงงำนเพื่อท ำงำน       

offshore drilling  มูลค่ำงำนจ ำนวน 170,495,467.22 ล้ำนบำท 

 

เดือนเมษำยน 2562 บริษัทได้รับกำรเซ็นสัญญำกำรให้บริกำรงำนเพิ่มด้ำนวิศวกรรม,งำนท่อ                                  
และเคร่ืองกล จำกบริษัทชั นน ำ มูลค่ำ 0.597 ล้ำนบำท. 

ตั งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยำยน 2562 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน MANPOWER SUPPLY มูลค่ำ 20.390 ล้ำนบำท        
และค่ำล่วงเวลำมูลค่ำ 2.982 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ตั งแต่เดือนกันยำยน 2560 บริษัทได้รับกำรเซ็นสัญญำกำรให้บริกำรด้ำน MANPOWER SUPPLY งำน E&I จำกบริษัทชั น
น ำแห่งหนึ่งเป็นสัญญำต่อเนื่องระยะเวลำ 2 ปี จนถึงเดือนกันยำยน 2562 มูลค่ำ 54.680 ล้ำนบำท และค่ำบริกำร

ล่วงเวลำอีก 12.875  ล้ำนบำท 

เดือนตุลำคม 2562 บริษัทได้รับกำรเซ็นสัญญำให้บริกำรด้ำน MAINTENANCE SERVICE ในงำน E&I ให้กับบริษัทชั นน ำ
แห่งหนึ่งมูลค่ำงำน 57.50 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 3 สัญญำ และค่ำบริกำรล่วงเวลำอีก 11.5 ล้ำนบำท โดยมีระยะสัญญำ

ทั งสิ น 24 เดือน สิ นสุดสัญญำ 30 กันยำยน 2564 

ตลอดทั งปี 2562 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน  MAINTENANCE & RENTAL SERVICE และ NCR OIL SPILL RESPONSE 
PROJECT รวมมูลค่ำ 0.197 ล้ำนบำท 

ตลอดทั งปี 2562 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน MAINTENANCE & RENTAL SERVICE รวมมูลค่ำ 0.231 ล้ำนบำท 

ตลอดทั งปี 2562 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน BLASTING , MANPOWER, PROJECT รวมมูลค่ำ 0.599 ล้ำนบำท 
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งำนที่บริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดังนี  

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

 
ลักษณะงาน 

 
มูลค่างาน (ล้าน

บาท) 

1. CONSTRUCTION AND 
INSTALLATION 

CONTRACT – CHEVRON 
SONGKHLA 

MANPOWER SUPPLY EQUIPMENT 
RENTAL & FACILITATION 

170.495 
 
 

2. MANPOWER SUPPLY 
งำน E&I  

MANPOWER SUPPLY 
 

20.390 

3. MANPOWER SUPPLY 
 และค่ำบริกำรล่วงหน้ำ 

MANPOWER SUPPLY 
 

2.982 

4. IRPC E&I (ADDITION WORK) งำนวิศวกรรม, PIPINS,MECHANIC 0.597 

5. MAINTENANCE & RENTAL 
SERVICE 

NRC และ อ่ืนๆ 

SERVICE 1.027 
 

 

 

 

งำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงของบริษัท ณ ปี 2562 

 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

ลักษณะงาน 

 

มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1 งำน MAINTENANCE SERVICE  E&I  E&I MECHANIC MAINTENANCE 

SERVICE  

6.731 

2 MANPOWER SUPPLY  MAINTENANCE SERVICE 1.430 
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ผลงำนที่ส่งมอบแล้วเสร็จของบริษัทในปี 2559-2561 

 
ล าดับ 

 
คู่ค้า/ลูกค้า/
โครงการ 

 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

 
ระยะเวลา 

 
ลักษณะงาน 

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

2. IRPC 26.85 พฤษภำคม 2559 – ธันวำคม 2559 INSTRUMENT 
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 MATERIAL  
CRANE RENTAL 

5. PTT 35.0 สิงหำคม 2559 – เมษำยน 2561 งำนถังน  ำมัน 
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 INSTRUMENT 
ELECTRICAL , PIPING 

9. PTT GC  TOPS 19.5 เมษำยน 2559- ธันวำคม 2559 MECHANICAL 

10 PTT GC JIFFY 3  1.70 มกรำคม 2560 – มีนำคม 2560 PIPING 

11 PTTPLC 2.90 กุมภำพันธ์ 2560 – พฤษภำคม 
2560  

งำนสถำนีบริกำรแก๊ส  

12 PTTGC TOPS 0.597            เมษำยน 2561 ELECTRICAL & 
INSTRUMENT 
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กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำที่ส ำคัญกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำที่ส ำคัญ 

บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจและกำรบริหำรงำนใน
ระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ ดังต่อไปนี  

ปี 2560 

• วันที่ 9 มีนำคม 2560  ตลำดหลักทรัพย์ฯแจ้งด ำเนินกำรกับ PAE กรณีบริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุง

ฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำน (NC ระยะที่ 2) 

•  วันที่ 20 มิถุนำยน 2560 บริษัทชี แจงควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็น

หลักทรัพย์ ว่ำภำยหลังจำกกำรไต่สวนค ำร้องของศำลคดีล้มละลำยกลำงเสร็จสิ นปรำกฏว่ำศำลได้มี

ค ำสั่งยกค ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรของเจ้ำหนี ที่ยื่นขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทครั งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 มิถุนำยน 2560 ได้รับกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรยกค ำร้อง

ของศำลอย่ำงเป็นทำงกำรที่ประชุมดังกล่ำวจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร

ต่อศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำยเป็นคดีใหม่โดยกำรยื่นของบริษัทเอง ซึ่งในกำรยื่น

ค ำร้องครั งนี  บริษัทในฐำนะลูกหนี จะเป็นผู้ร้องด้วยตนเองจะได้น ำเสนอข้อมูลให้ศำลทรำบอย่ำงถูกต้อง

ครบถ้วนว่ำบริษัทอยู่ในสภำวะที่เข้ำหลักเกณฑ์ต้องฟ้ืนฟูกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย รวมทั ง

ตกอยู่ในบังคับต้องท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเพ่ือแก้ไขเหตุเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตำม

ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ด้วยโดยทั งนี บริษัทจะยังคงถือเอำแนวทำงดังกล่ำวเป็นแนวทำงในกำร

แก้ไขเหตุเพิกถอนต่อไป โดยจะถือเอำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรที่ศำลมีค ำสั่งเห็นชอบในอนำคตเป็นแผนในกำร

แก้ไขเหตุเพิกถอนด้วยและบริษัทเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้ทันภำยในระยะเวลำที่

ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  

•  วันที่ 20 มิถุนำยน 2560  บริษัทรับทรำบกำรลำออกของ นำงสำว กุลิสรำ บริณตพงษ์ ต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัทโดยมีผลตั งแต่วันที่  19 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นไปและมีมติแต่งตั งนำยกัมพล           

คุปตะวินิจ เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ลำออกโดยมีผลตั งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน 2560  

• วันที่ 20  มิถุนำยน 2560 บริษัทแจ้งควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน,และแจ้งผลค ำสั่งศำลไม่อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2560 ว่ำเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 บริษัทได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงเป็นคดี

หมำยเลขด ำที่ ฟ.23/2560 และศำลได้มีค ำสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว โดยศำลได้ก ำหนดนัด

พิจำรณำคดีดังกล่ำวในวันที่ 11 กันยำยน 2560  

• วันที่ 29  มิถุนำยน 2560 บริษัทชี แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทว่ำ        

บริษัทไม่สำมำรถจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้เนื่องจำกศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้บริษัท
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จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เนื่องจำกบริษัทอยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีฟ้ืนฟูกิจกำร บริษัทจึงอยู่

ในสภำวะกำรพักกำรบังคับช ำระหนี ต้องห้ำม มิให้กระท ำกำรใดที่เป็นกำรก่อภำระผูกพันธ์หรือก่อภำระ

ในทรัพย์สินอันจะท ำให้ทรัพย์สินของบริษัทลดลงหำกฝ่ำฝืนมีโทษทำงอำญำทั งจ ำคุกหรือปรับ หรือทั ง

จ ำทั งปรับ ทั งนี ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย มำตรำ 90/12(9) ประกอบมำตรำ 90/82 ศำลจึงเห็นว่ำ

กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นนั นก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยแก่บริษัทจ ำนวนมำกสร้ำงภำระแก่บริษัทและ

บรรดำเจ้ำหนี ทั งหลำยในกระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรตำมกฎหมำยล้มละลำยจึงไม่อนุญำตให้บริษัทจัด

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ซึ่งผลของค ำสั่งศำลดังกล่ำวมีผลบังคับบริษัทต่อเนื่องเรื่อยมำ

จนกระทั่งศำลได้มีค ำสั่งยกร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของเจ้ำหนี ดังที่ได้รำยงำนให้ทรำบและเมื่อบริษัทได้ยื่นค ำ

ร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรเข้ำไปเป็นคดีใหม่ บริษัทจึงได้ยื่นค ำร้องต่อศำลล้มละลำยกลำงเพ่ือให้ศำลพิจำรณำ

สั่งเกี่ยวกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ด้วยเช่นกัน เนื่องจำกกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นแต่ละครั งนั นมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดประชุมที่สูงและเป็นกำรก่อภำระผูกพันแก่บริษัทอัน

เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อพระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 มำตรำ 90/12 รวมถึงเพ่ือไม่ให้ค ำสั่งศำลในคดี

นี เกิดควำมขัดแย้งกับค ำสั่งศำลเดิมที่เคยมีค ำสั่งหรือเคยมีค ำวินิจฉัยเป็นแนวทำงเดิมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่ง

ศำลได้รับค ำร้องดังกล่ำวไว้และมีค ำสั่งให้งดกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ของบริษัทไป

จนกว่ำศำลจะมีค ำสั่งเปลี่ยนเป็นอย่ำงอ่ืน ดังนั น โดยผลจำกค ำสั่งศำลดังกล่ำวจึงท ำให้บริษัทไม่สำมำรถ

ด 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

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

ประกำศรำยชื่อทุก 1 ปี เมื่อบริษัทยังไม่สำมำรถแก้ไขเหตุอำจถูกเพิกถอนได้ จึงเข้ำข่ำยที่ตลำด

หลักทรัพย์ฯจะประกำศชื่อบริษัทให้ต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำน โดยให้มีผลตั งแต่

วันที่ 9 มีนำคม 2561 เป็นต้นไป โดย PAE เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำน

ระยะที่ 3 (NC ระยะที่ 3) ทั งนี  PAE ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดข้ำงต้น 
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• วันที่ 23 มีนำคม 2561  บริษัทแจ้งควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน,และแจ้งผลค ำพิพำกษำที่ศำลมีค ำสั่งยกค ำร้องคดีฟ้ืนฟูกิจกำร สืบเนื่องจำกกำร

ที่บริษัทได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงเป็นคดีหมำยเลขด 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

ล้มละลำยดังกล่ำวเป็นเพียงค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลชั นต้นเท่ำนั น ยังคงถือว่ำคดีฟ้ืนฟูกิจกำรของ

บริษัทยังคงไม่เป็นที่สิ นสุด บริษัทยังคงสำมำรถอุทธรณ์ค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยกลำง

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  ควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนบริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเลือกกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟู

กิจกำรผ่ำนศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำยเพ่ือแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนดังกล่ำว

โดยบริษัทได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงเป็นคดีหมำยเลขด 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

ล้มละลำยดังกล่ำวเป็นเพียงค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลชั นต้นเท่ำนั น ซึ่งยังคงถือว่ำคดีฟ้ืนฟูกิจกำร

ของบริษัทยังคงไม่เป็นที่สิ 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
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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  เป็นต้น

ไป และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั งนำยกิตติ อธินันท์  ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท

แทนกรรมกำรที่ลำออก โดยมีผลตั งแต่วันที่ 4  ธันวำคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  

ปี 2562 

• วันที่ 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์ช ำนัญพิเศษมีค ำพิพำกษำได้กลับค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำย

กลำงให้ฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัทและแต่งตั งบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ท ำแผน

ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 มำตรำ 90/10 วรรคหนึ่ง และ 90/17 วรรคหนึ่ง   

• วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกำศค ำสั่งให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำรและตั ง

บริษัท (ลูกหนี ) เป็นผู้ท ำแผนลงในรำชกิจจำนุเบกษำและแจ้งค ำสั่งดังกล่ำวไปยังนำยทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทและเจ้ำหนี ทั งหลำยทรำบ  

• วันที่ 5 มีนำคม 2562 บริษัทได้รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ บริษัทอยู่

ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรตำมขั นตอนกำรท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรโดยให้เจ้ำหนี ยื่นขอรับช ำระหนี 

เพ่ือจัดส่งให้แก่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือด ำเนินกำรจัดประชุมเจ้ำหนี เพ่ือพิจำรณำและลงมติ

ยอมรับแผนและเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์จะน ำเสนอแผนต่อศำลเพ่ือพิจำรณำค ำสั่งเห็นชอบด้วยแผน 

• วันที่ 11 มีนำคม 2562 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งกำรด ำเนินกำรต่อบริษัท ซึ่งครบ

ก ำหนดเวลำแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้วควำมว่ำบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอน

หลักทรัพย์กรณีฐำนะกำรเงินปัจจุบันครบก ำหนดเวลำแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้วและบริษัทได้ขอขยำยเวลำ

มำยังตลำดหลักทรัพย์ซึ่งตลำดหลักทรัพย์ได้พิจำรณำข้อมูลและค ำชี แจงของบริษัทแล้วจึงให้เวลำกับ

บริษัทดังกล่ำวเพ่ือแก้ไขเหตุเพิกถอนจนถึงวันที่ 8 มีนำคม 2563 หรือวันที่ศำลล้มละลำยมีค ำสั่งไม่

เห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจกำร แล้วแต่เวลำใดจะถึงก่อนหำกบริษัทไม่สำมำรถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป

ได้ภำยในระยะเวลำข้ำงต้นตลำดหลักทรัพย์ฯจะเสนอคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์เพ่ือพิจำรณำเพิก

ถอนหลักทรัพย์ต่อไป 

• วันที่ 30 สิงหำคม 2562 บริษัทได้รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ บริษัท

ได้ท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเบื องต้นเสร็จสิ นและได้ยื่นต่อศำลวันที่ 18 กรกฏำคม 2562 ขณะนั นอยู่ใน

ระหว่ำงเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ก ำหนดนัดประชุมเจ้ำหนี ที่ยื่นขอรับช ำระหนี ไว้แล้วตำมระเบียบ

ขั นตอนที่กฏหมำยก ำหนดเพ่ือให้ที่ประชุมเจ้ำหนี พิจำรณำว่ำจะลงมติอนุมัติแผนฟ้ืนฟูกิจกำรหรือไม่ 

หลังจำกที่ประชุมเจ้ำหนี พิจำรณำอนุมัติแผนฟ้ืนฟูกิจกำรผู้ท ำแผนจะส่งแผนที่ได้รับกำรอนุมัติจำก      
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ที่ประชุมเจ้ำหนี แก่ศำลและเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์จำกนั นศำลจะท ำกำรพิจำรณำว่ำจะมีค ำสั่ง

เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจกำรดังกล่ำวหรือไม่ 

•  วันที่ 20 กันยำยน 2562 บริษัทได้รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำตำมที่

เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้ก ำหนดวันนัดประชุมเจ้ำหนี ที่ยื่นขอรับช ำระหนี ไว้แล้วเพ่ือพิจำรณำแผน

ฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท มีกำรยื่นค ำร้องขอเลื่อนกำรประชุมในครั งดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ มี

ค ำสั่งเลื่อนกำรประชุมเจ้ำหนี ดังกล่ำวออกไปและมีก ำหนดกำรนัดประชุมเจ้ำหนี ครั งใหม่ เพ่ือเจ้ำหนี จะ

ได้เข้ำร่วมประชุมและลงมติ ในกำรพิจำรณำแผนฟื้นฟูกิจกำรของบริษัท  

• วันที่ 28 ตุลำคม 2562 บริษัทได้รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแจ้งผล

กำรประชุมเจ้ำหนี เพ่ือพิจำรณำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัทว่ำ ตำมที่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้

ก ำหนดวันนัดประชุมเจ้ำหนี เพื่อพิจำรณำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท มีผลกำรประชุมเจ้ำหนี  คือ  

1. ที่ประชุมเจ้ำหนี ได้มีมติยอมรับแผนและแผนที่มีกำรแก้ไข ตำมมำตรำ 90/46(2) และมำตรำ90/48 

แห่งพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483,  

2.ที่ประชุมเจ้ำหนี พิจำรณำแล้วได้มีมติไม่แต่งตั งคณะกรรมกำรเจ้ำหนี  ตำมมำตรำ 90/55 แห่ง

พระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 
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ภำวะกำรแข่งขัน

 ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้ปรับกลยุทธทำงด้ำนบุคลำกรโดยได้พัฒนำและฝึกอบรมพนักงำนให้มีทักษะ

และควำมช ำนำญกำรสำมำรถท ำงำนได้หลำยด้ำน (multi-skilled) เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่

ต้องกำรลดค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนในกำรด ำเนินงำน  

1.จ ำนวนคู่แข่งรำยเดิมในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
 ส ำหรับงำนด้ำนอุตสำหกรรมรับเหมำ EPC ในประเทศมีแนวโน้มกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกขึ นเนื่องจำกมี
คู่แข่งขันรำยเดิมที่พัฒนำศักยภำพของตนเองได้ดียิ่งขึ น รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำรและ
ประสบกำรณ์ทำงวิศวกรรมก็เป็นปัจจัยส ำคัญ ขณะที่แนวโน้มโครงกำรก่อสร้ำงปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่
สถำนกำรณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเดียวกันมำกเกินไปอำจก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคในกำร
ท ำงำนของบริษัท 
 

2.คู่แข่งรำยใหม่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
 ส ำหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนี มีคู่แข่งรำยใหม่เพ่ิมขึ นจ ำนวนมำกเนื่องจำกผู้รับเหมำท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ
จัดตั งและด ำเนินกิจกำรด้วยตัวเอง เมื่อมีคู่แข่งเกิดขึ นจ ำนวนมำกท ำให้มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงสูงจึงท ำให้
โครงกำรมีผลก ำไรค่อนข้ำงต่ ำ 

3.อ ำนำจในกำรต่อรองของ Supplier 
 บริษัทมีอ ำนำจในกำรต่อรองกับ Supplier ค่อนข้ำงต่ ำเนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบค่อนข้ำงน้อยและลูกค้ำมี 
Approve Material List (AML) ด้วยแล้ว บริษัทต้องซื อวัตุดิบจำกเจ้ำที่ เป็น AML เท่ำนั นท ำให้บริษัทไม่
สำมำรถเลือก Supplier อ่ืนได้ท ำให้มีต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่เพ่ิมขึ น 
 

4.สินค้ำทดแทน 
        เนื่องจำกมีสินค้ำทดแทนกัน ก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรเจำะตลำดแต่ถ้ำหำกธุรกิจที่จับมือร่วมกันกับผู้ผลิต
รำย (Partner) อ่ืนๆได้ถือว่ำเป็นโอกำสที่ดีในกำรท ำธุรกิจอื่นๆร่วมกัน 
 

5.อ ำนำจในกำรต่อรองของลูกค้ำ 
ลูกค้ำมีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกขึ นเนื่องจำกธุรกิจมีคู่แข่งจ ำนวนมำกรวมถึงมีกำรเสนอรำคำแบบ        

E-Auction ซึ่งเป็นกำรยื่นประมูลงำนแบบ Real Time ให้บริษัทเสนอรำคำภำยในเวลำที่ก ำหนดท ำให้ต้องมีกำร
ตัดสินใจทันที บริษัทจ ำเป็นต้องลดรำคำมำกท่ีสุดเพื่อสำมำรถชนะกำรแข่งขัน 
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กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 
 

ขั นตอนในกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีทั งลักษณะกำรเป็นผู้รับเหมำโดยตรง (Main Contractor) และ
ผู้รับเหมำช่วง (Sub-Contractor) ซ่ึงบริษัทจะรับงำนก่อสร้ำงโดยกำรติดต่อกับผู้ว่ำจ้ำงโดยตรงผ่ำนวิธีกำร
ประกวดรำคำหรือกำรเจรจำรับงำน มีขั นตอนในกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี   

1. กำรประกวดรำคำและกำรรับงำนจำกลูกค้ำบริษัทจะติดตำมข่ำวกำรประกวดรำคำตำมประกำศจำก

ทำงหนังสือพิมพ์หรือจำกบริษัทที่ปรึกษำหรือบริษัทออกแบบ และมอบหมำยให้ฝ่ำยประมำณกำรต้นทุนค ำนวณ

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ น ต่อจำกนั นบริษัทจะส่งรำคำเข้ำร่วมประกวดโดยด ำเนินกำรตำมขั นตอนที่หน่วยงำน

ก ำหนด 

2. กำรจัดหำโดยขั นตอนกำรเจรจำ อำจไม่มีกำรประกวดงำนหรือเสนอรำคำ แต่เป็นกำรเสนองำนโดย

ลูกค้ำได้เฉพำะเจำะจงเลือกบริษัทให้เป็นผู้ก่อสร้ำง วิธีนี มักใช้กับลูกค้ำเก่ำและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน 

โดยหลังจำกมีกำรตกลงกันในเรื่องรำคำและเงื่อนไขจึงจะท ำกำรลงนำมสัญญำว่ำจ้ำงต่อไป 

 

กำรตลำดและกำรแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นให้บริกำรด้ำนงำนวิศวกรรม , กำรก่อสร้ำง, กำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมอุปกรณ์

ต่ำงๆ ให้แก่บริษัทกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนรวมถึงกำรจัดส่งพนักงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วม

ปฏิบัติงำนกับบริษัทชั นน ำทั งงำนบนฝั่งและนอกชำยฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั งภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ  

บริษัทให้ควำมส ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงสูงสุด ทั งด้ำนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องจักร และสภำพแวดล้อมรวมถึงคุณภำพของงำนที่ส่งมอบให้กับลูกค้ำ แต่เนื่องจำกเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันมีกำรแข่งขันของธุรกิจมำกขึ นบริษัทจึงมีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด   มีกำรปรับปรุงด้ำนกำร

ประมูลงำน โดยบริษัทจะเข้ำร่วมประมูลงำนในส่วนงำนที่บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงหรือในส่วนงำน 

Shut Down และงำน Turnaround Service มำกขึ น  

 

กลยุทธ์กำรแข่งขัน 

บริษัทมีกลยุทธ์กำรแข่งขันและนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจหลักโดยมุ่งเน้นกำรรับงำนจำกหลำยองค์กรชั น

น ำของกลุ่มน  ำมัน โรงกลั่นน  ำมัน โรงแยกก๊ำซ  โรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกลุ่มพลังงำน บริษัทได้

ให้บริกำรอย่ำงดีและสุดควำมสำมำรถ บริษัทคำดหวังว่ำหำกลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในผลงำน อำจส่งผลให้บริษัท

ได้รับมอบหมำยงำนจำกหน่วยงำนอื่นๆมำกยิ่งขึ น 
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ลักษณะของลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำย 

ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตำมลักษณะของธุรกิจคือลูกค้ำกลุ่มงำนไฮโดรคำร์บอนและ

ลูกค้ำกลุ่มงำนโครงสร้ำงพื นฐำนภำครัฐ,วิสำหกิจและเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมส ำรวจและขุดเจำะน  ำมันโรง

กลั่นน  ำมัน โรงแยกก๊ำซโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีโรงงำนกระดำษและโรงไฟฟ้ำ ณ ปัจจุบันสัดส่วนลูกค้ำ

ของบริษัทอำจเปลี่ยนแปลงตำมสภำพเศรษฐกิจและสภำวกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ น 

สภำพกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมปีที่ผ่ำนมำ 
 

รำคำน  ำมันดิบในตลำดโลกปี 2562 ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 50 -60 เหรียญต่อบำร์เรลเนื่องจำกรำคำ

น  ำมันดิบในตลำดโลกได้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และจำกกำรผันผวนของรำคำน  ำมันดังกล่ำวท ำให้กำรลงทุน

ทำงด้ำนกำรขุดเจำะส ำรวจยังคงชะลอตัวไม่มีกำรลงทุนเพ่ิมเติม มีผลกระทบให้โครงกำรและปริมำณงำนที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทอุตสำหกรรมน  ำมันและพลังงำนธรรมชำติลดลง บริษัทจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับลด

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อลดต้นทุนกำรประมูลงำนหรือหำพันธมิตรเพ่ือรับงำนได้มำกขึ นกว่ำเดิม   
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ปัจจัยควำมเสี่ยงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง (Risk) โอกำส/เหตุกำรณ์หรือสิ่งที่ท ำให้แผนงำน หรือกำรด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อองค์กรในที่สุด ทั งในด้ำน

ผลกระทบที่เป็นตัวเงินได้ หรือต่อภำพลักษณ์ หรือชื่อเสียงขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมำยถึงกระบวนกำรที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมกำร 

ผู้บริหำร และบุคลำกรทุกคนในองค์กรเพ่ือช่วยในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน  โดยกระบวนกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงได้รับกำรออกแบบเพื่อให้สำมำรถชี บ่งเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขี น และมีผลกระทบต่อองค์กรและสำมำรถ

จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่องค์กรก ำหนดไว้ 

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

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน QSHE 

ให้ผู้บริหำรและพนักงำนในองค์กร  น ำไปปฏิบัติ ด้วยกำรก ำหนดเป็นเป้ำหมำย แผนกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน 

รวมทั งตัวชี วัดตำมแผนงำน รวมทั งกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย เพ่ือประเมินควำม

สอดคล้องกับนโยบำย รวมทั งในกำรตรวจประเมิน (Internal Audit) ตำมแผนที่ก ำหนด 

ส าหรับนโยบาย ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีดังนี้ 

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 งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและ
เจตนำรมณ์ ส ำหรับกฎหมำยและข้อบังคับเก่ียวกับสภำพแวดล้อมสุขภำพและควำมปลอดภัยทั งหมด 
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรค้ำ 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ย 

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี ยเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ยในอนำคต ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท  
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินที่
เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งมิได้ท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงไว้ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัท เชื่อว่ำ
จะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี กำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทมีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำด้วยควำมระมัดระวัง ดังนั นบริษัทจึงคำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเสียหำย
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกกำรเก็บหนี จำกลูกหนี เหล่ำนั น นอกจำกนี  บริษัทได้ประมำณค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ 
โดยอำศัยกำรประเมินผลของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี ในอดีตของลูกหนี ซึ่งฝ่ำย
บริหำรเชื่อว่ำเพียงพอแล้ว 
ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ปี 2562 บริษัทประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำหลำยปีโดยงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของบริษัทมีผลขำดทุนเป็นจ ำนวน 56.98 
ล้ำนบำท และจ ำนวน 47.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี สินหมุนเวียนสูงกว่ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 929.05 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
887.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดับมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรติดลบเป็นจ ำนวน 
744.77 ล้ำนบำท และจ ำนวน 695.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

โดยวันที่ 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้พิพำกษำกลับให้มีกำรฟ้ืนฟูกิจกำรและตั ง
ลูกหนี  (บริษัท) เป็นผู้ท ำแผนตำมพระบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2458 มำตรำ 90/10 เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้
ประกำศค ำสั่งให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำรและตั งบริษัท (ลูกหนี ) เป็นผู้ท ำแผนลงในรำชกิจจำนุเบกษำและได้แจ้งค ำสั่ง
ดังกล่ำวไปยังนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้ำหนี ทั งหลำยทรำบเพ่ือยื่นค ำขอรับช ำระหนี ต่อเจ้ำพนักงำน
พิทักษ์ทรัพย์ ต่อมำเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดประชุมเจ้ำหนี ที่ยื่นขอรับช ำระหนี ไว้แล้วเพ่ือพิจำรณำแผน
ฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และที่ประชุมเจ้ำหนี ได้มีมติยอมรับแผนและแผนที่
มีกำรแก้ไขตำมมำตรำ 90/46(2) และมำตรำ 90/48 แห่งพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483, และที่
ประชุมเจ้ำหนี พิจำรณำแล้วได้มีมติไม่แต่งตั งคณะกรรมกำรเจ้ำหนี  ตำมมำตรำ 90/55 แห่ง พระรำชบัญญัติ
ล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังมีควำมไม่แน่นอนสูง เนื่องจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรอำจต้องใช้
ระยะเวลำด ำเนินกำรอีกหลำยขั นตอน  
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร 
จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 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 2562  จ ำนวน  2,770,889,766 หุ้น  

    -  บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นประเภทอ่ืนในที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่แตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ  

ผู้ถือหุ้นรำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั งจ ำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนกำรถือหุ้น  

ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2558 (วันปิดสมุดล่ำสุด) มีดังนี    
** สืบเนื่องจำกบริษัทเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่ำงปรับปรุงแก้ไขฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้ำสู่คดีฟื้นฟู
กิจกำร แลศำลได้มีค ำสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำ โดยบริษัทยังไม่สำมำรถจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้เนื่องจำกศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่ งไม่
อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เนื่องจำกบริษัทยังอยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีฟื้นฟูกิจกำรและในปัจจุบันศำลอุทธรณ์คดีช ำนญั
พิเศษได้มีค ำพิพำกษำให้ฟื้นฟูกิจกำรของบริษัทแล้ว จึงไม่อำจจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ตำมกฏหมำย **จึงท ำให้รำยชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด)** โดยบริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่ก ำหนดนโยบำยกำร
จัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น 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 54,998,800 1.98 
4. นำยอัชดำ  เกษรศุกร์ 39,000,000 1.41 
5. นำยชินชัย ลีนะบรรจง 28,589,400 1.03 
6. นำยจิระวุฒิ คุวำนันท์ 22,300,000 0.80 
7. นำงอโนทัย  ทรงไท 20,752,700 0.72 
8. นำยบรรเจิด เตชะอินทรำวงศ์ 20,000,000 0.72 
9. นำงจินตนำ กำวีวงศ์ 19,658,050 0.74 
10. นำงสำวกรรณิดำ ตั งกิจตรงเจริญ 17,100,000 0.62 

** ที่มำ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2558 (วันปิดสมุดล่ำสุด)
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2. กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่
บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก  

- บริษัทไม่ได้มีกำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) เป็นหลัก 
3. ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่   
-บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่ำงกันในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หรือกำร

บริหำรงำนของบริษัท  
4.กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ยังไม่มีผู้มำใช้สิทธิจ ำนวน 

1,363,302,372 หน่วย หมดอำยุในปีแล้วทั งจ ำนวน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทยังไม่ได้ก ำหนดนโยบำยกำรออกหลักทรัพย์อ่ืนใด  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทยังไม่ได้ก ำหนดนโยบำยกำรออกหลักทรัพย์อ่ืนใดอีก  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทยังไม่ได้ก ำหนดนโยบำยกำรออกหลักทรัพย์อ่ืนใดอีก 
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แผนภำพโครงสร้ำงภำยในบริษัท (Organization Chart)  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562  

 

 
คณะผู้บริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยสมพร มั่งมี กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโสสำยงำนปฏิบัติกำร 

2 นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโสสำยงำนบัญชีกำรเงิน 

3 นำยกัมพล             คุปตะวินิจ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย Upstream Services  

4 นำยฟำริส             ดำรำมั่น ผู้จัดกำรฝ่ำยวิเครำะห์ ควบคุมต้นทุน Cost Analysis 

5 นำงสำวธำรณิี       พินโปน ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

6 นำยกิตติพงษ์        ตัณฑิกุล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยคุณภำพและควำมปลอดถัย 

7 นำยศักดำ             ลังบุปผำ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซื อ 

8 นำงสำววิภำรตัน์    สุวรรณรตัน ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี  

** รายชื่อ 1-8 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยเหตุ: ผู้บริหำร หมำยควำมว่ำ ผู้จัดกำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ
บริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ผู้ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ นไปหรือเทียบเท่ำ  
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล รวมถึงข้อ

พึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนโดยมีกำรก ำกับดูแลและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี  ยังก ำหนดให้มีกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอันส่งให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันทั งนี บริษัทได้และบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มี
อุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ 
และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดท ำ “นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลำยลักษณ์อักษรขึ น เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมกำรบริษัท ตำมข้อบังคับของก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดต้องมีถ่ินอยู่ในรำชอำณำจักรและต้องมีคุณสมบัติตำมที่
กฏหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด ดังนี  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยเจริญ  ประจ ำแท่น ประธำนคณะกรรมกำร 

2 ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิสระและกรรมกำรบริษัท 

3 นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมกำรบริษัทกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

4 นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมกำรบริษัทและกรรมอิสระและกำรตรวจสอบ 

5 นำยพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง กรรมกำรบริษัท 

6 นำยวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว กรรมกำรบริษัท 

7 นำยสมพร มั่งมี กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 

8 นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 

9 นำยกัมพล คุปตะวินิจ กรรมกำรบริษัท  

10 นำยกิตติ          อธินันท์  กรรมกำรบริษัท 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีรำยนำมดังต่อไปนี  

ล ำดับ รำยชื่อ 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 2562 มีรำยนำมดังต่อไปนี  

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 นำยเจริญ  ประจ ำแท่น ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2 ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

3 นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

4 นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
 

สรุปกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ในปี 2562 
 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรในปี 2562 (ครั ง) 
 

*ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี ปี 

2562 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
กำรบริษัท 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
กำรตรวจสอบ 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
กำรบริหำร 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
กำรบริหำรจัดกำร

ควำมเส่ียง 

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

2. ร้อยตรี สำโรช       สว่ำงฤทธิ์ - 5/5 3/3 - - 

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

4.นำยปัณณ์ณธีร์       ศรีว่องไทย - 4/5 3/3 - - 

5.นำยสมพร       มั่งมี - 5/5 - 10/10 - 

6.นำยวีรพันธ์       ณ ระนอง - 5/5 - 10/10 3/3 

7.นำยวรศักดิ์       ฉัตรแก้ว - 4/5 - - - 

8.นำยพีรัช       เลิศกิจรุ่งเรือง - 3/5 - - - 

9. นำยกัมพล         คุปตะวินิจ - 3/5 - - - 

10. นำยกิตติ       อธินันท ์  - 4/5 - - - 

* สืบเนื่องจำกบริษัทไม่ได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 บริษัทจึงไม่ได้ระบุจ ำนวนครั งของกำรเข้ำร่วมประชุม 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
(ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน บริษัทได้มีกำร

ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
เป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนดดังรำยละเอียดตำรำงที่แนบมำนี   

 
ต าแหน่ง 

ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการ** 
ปี 2562 (บาท/คน/ครั้ง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 15,000 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 10,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 
กรรมการบริษัท 6,000 
กรรมการบรหิาร 6,000 

กรรมการตรวจสอบ 6,000 
หมายเหตุ *  ทั้งน้ีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ  
 ** ทั้งน้ีกรณีที่คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งใน1 เดือนให้จ่ายเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการชุดน้ันเพียง 1 

ครั้งต่อ 1 เดือนเท่าน้ัน 
 

(ข) สรุปกำรจ่ำยและ ในปี 2562 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรมีดังนี    
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท 
 

        ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน สิ นสุดประจ ำปี 2562                                               

การประชมุ
คณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร ค่าตอบแทน
รายเดือน 

รวมค่าตอบแทนราย
ครั้งและรายปี (บาท)  

1. นำยเจริญ           ประจ ำแท่น 30,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 600,000 630,000 

2. ร้อยตรีสำโรช         สวำ่งฤทธิ์ 12,000 20,000 ไม่ได้เป็น 360,000 392,000 

3. นำยปัณณ์ณธีร ์    ศรีว่องไทย 12,000 12,000 ไม่ได้เป็น 240,000 264,000 

4. นำงสำวอรชุล ี  หล่อสมทิธกิุล 12,000 12,000 ไม่ได้เป็น 240,000 264,000 

5. นำยสมพร    มั่งม ี 12,000 ไม่ได้เป็น เป็น/ไม่ได้เบี ยประชุม 240,000 252,000 

6. นำยวีรพันธ ์  ณ ระนอง 12,000 ไม่ได้เป็น เป็น/ไม่ได้เบี ยประชุม 240,000 252,000 

7. นำยกิตติ            อธินันท ์ 6,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 126,000 

8. นำยวรศักดิ        ฉัตรแกว้ 12,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 132,000 

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

10. นำยกัมพล        คุปตะวินิจ 6,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 126,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2562  

2,570,000 บาท 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรรวม 8 คน เป็นจ ำนวนเงินทั งสิ นประมำณ 
9,003,600.00  บำท และส ำหรับ ปี 2562 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรรวม 8 คน เป็นจ ำนวนเงินทั งสิ น 
8,546,406.50 บำท โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  

ประเภทค่ำตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวนผู้บริหำร 
(คน) 

จ ำนวนเงิน  
(บำท) 

จ ำนวนผู้บริหำร 
(คน) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

     เงินเดือน 8     9,003,600.00 8 8,546,406.50 
 

*** ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน  
- ไม่ม ี-  

คณะผู้บริหำรของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีรำยนำมดังต่อไปนี  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยสมพร มั่งมี กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโสสำย
งำนปฏิบัติกำร 

2 นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโสสำย
งำนบัญชีกำรเงิน 

3 นำยกัมพล             คุปตะวินิจ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย Upstream Services 

4 นำยฟำริส             ดำรำมั่น ผู้จัดกำรฝ่ำยวิเครำะห์ ควบคุมต้นทุน Cost Analysis 

5 นำงสำวธำรณิี       พินโปน ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

6 นำยกิตติพงษ์        ตัณฑิกุล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยคุณภำพและควำมปลอดถัย 

7 นำยศักดำ             ลังบุปผำ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซื อ 

8 นำงสำววิภำรตัน์    สุวรรณรตัน ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี  
 

หมำยเหต:ุ  * ผู้บริหำร หมำยควำมว่ำ ผู้จัดกำร หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ผู้ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ

กับผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สีทุ่กรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผูจ้ัดกำรฝ่ำย

ขึ นไปหรือเทียบเท่ำ   
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กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลรวมถึงข้อพึง

ปฏิบัติส ำหรับกรรมกำรตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

อย่ำงชัดเจนโดยมีกำรก ำกับดูแลและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนำ

บุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน ทั งนี บริษัท 

พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไป

ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และมี

ควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดควำม

รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึง

ได้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนใน

กำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมกำรชุดย่อย  

 ในปี 2562 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำร 4 ชุด คือคณะกรรมกำรบริษัท ,
คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรบริหำร, และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีรำยละเอียดดังนี   

บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัตินโยบำยและกำรอนุมัติกำรแก้ไขแผนงบประมำณ
ประจ ำปี ในขณะที่คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมัติและแก้ไขแผนธุรกิจ 

ในส่วนของกำรอนุมัติกำรลงทุน และกำรอนุมัติรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท แต่อ ำนำจอนุมัติ
ดังกล่ำวจะขึ นอยู่กับขนำดของรำยกำรต่ำงๆข้ำงต้น โดยที่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติธุรกรรมในเรื่องของ
กำรบริหำรงบประมำณในภำพรวมของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมัติของกำรจัดซื อสินค้ำ
และบริกำร นอกจำกนี บริษัทยังได้ก ำหนดอ ำนำจอนุมัติต่ำงๆ ก่อนกำรเข้ำท ำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญำ
ทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมัติธุรกรรมในเรื่องของงบประมำณกำรลงทุน กำรอนุมัติใบขอซื อ
สินค้ำและบริกำรโดยจ ำกัดวงเงินและกำรอนุมัติใบสั่งซื อในวงเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท และกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยเช่น 
ค่ำรับรอง ค่ำเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือน รวมถึงกำรอนุมัติกำรเบิก/เคลียร์เงินทดลองจ่ำย ทั งนี  คณะกรรมกำร
ชุดต่ำง ๆ ของบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละชุดดังนี  
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1. คณะกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 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  

นำงสำววรำภรณ์  วงค์สิงห์โต   เป็นเลขำนุกำรบริษัท  
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

ตำมข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำที่ปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดกำรบริษัทให้

เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน 

หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรบริษัทก็ได้เว้นแต่เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้อง

ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่

บุคคลอื่นกำรเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทเป็นต้น 

คณะกรรมกำรของบริษัทจะต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั ง โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้

จัดขึ น ณ ที่อันเป็นส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่ ง

ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทจะก ำหนด 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต 

2. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ 
นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท  
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3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพ่ือให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ
งบประมำณของบริษัท 

5. ก ำกับดูแลสอบทำนให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ รวมทั งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

6. จัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท และลงลำยมือชื่อเพ่ือรับรองงบกำรเงินดังกล่ำว  เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั งผู้สอบบัญชี  และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุม
สำมัญประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

8. จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และ
กำรปรับใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรม 

9. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมที่ ก ำหนดใน
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกำศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้ำด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง
เพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

10. แต่ งตั งคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืนใด และก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร 

11. พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผูกพันของบริษัท 
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12. พิจำรณำแต่งตั งผู้บริหำรตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริษัท รวมทั ง พิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรดังกล่ำวตำมท่ีเสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

13. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจที่
เหมำะสม 

14. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
และผู้บริหำรนั น 

15. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

องค์ประกอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท 

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 งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร   

ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั งในล ำดับถัดลงมำมี

คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั งนั น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออก

เสียงชี ขำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมกำรที่ออก

ตำมวำระนั นอำจได้รับกำรเลือกตั งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้อีก หำกที่ประชุมได้เลือกเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีก

ครั ง กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั นให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำ

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั น เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ในกรณีที่

ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกเหนือจำกถึงครำวออกตำมวำระให้กรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครำวถัดไป เว้นแต่วำระ

ของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือนบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียง
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เท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 

ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 
 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด 3 ท่ำนดังนี  

1. ร้อยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ์       ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

2. นำงสำวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล  กรรมกำรตรวจสอบ/ เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

3. นำยปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย     กรรมกำรตรวจสอบ/เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำยและกฏระเบียบ 

นำงสำวนิษฐกำนต์ ช้ำงเกตุ   เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ / เป็นผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชี  

มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครั งละ 2  ปี โดยกฏบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยวัตุประสงค์ของกำรตั ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal 

audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้

ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3.  สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์

และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย

อย่ำงน้อยปีละ1ครั ง  

5.  พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั งนี  เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท  

6.  จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง

ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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ก.  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท  

ข.  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท  

ค.  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ง.  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี  

จ.  ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ฉ.  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน  

ช. ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

(Charter)  

ซ.  รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด 2  ท่ำนดังนี  

1. นำยสมพร มั่งมี  กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร /เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

2. นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร/เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

นำงสำวสโรชำ ขัมพำนนท์    เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ผู้บริหาร 

1.     ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด

โดยน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) พัฒนำระบบและปรับใช้อย่ำงจริงจัง 

2.  ก ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทำงเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

3.  ก ำหนดข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนของพนักงำน 

4. ก ำหนดหลักเกณฑ์และพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรที่เข้ำร่วมประมูลงำนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ระดับสูง 

5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั ง โยกย้ำย ถอดถอน พนักงำน ระดับบังคับบัญชำหัวหน้ำงำนและ

เจ้ำหน้ำที ่

6.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลตอบแทนต่ำงๆ 

7.  พิจำรณำอนุมัติ และด ำเนินกำรประมูลงำน หรือรับจ้ำงท ำของกับหน่วยงำน หรือบุคคลต่ำงๆ 

8.  ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรของบริษัทให้ด ำเนินกำรได้ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำร/คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็น

ผู้พิจำรณำเบื องต้นในกำรกลั่นกรองสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 

และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและเข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี สำมำรถ

บริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ได้ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป  

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั งเป็นกรรมกำรจะพิจำรณำจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจและ

แผนงำนในอนำคต บริษัทจึงได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัท

เป็นอย่ำงดี โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่มี

คุณสมบัติเหมำะสม เพ่ือบรรลุเจตนำรมณ์ของบริษัท และกำรแต่งตั งกรรมกำรมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี  
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(1) ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมกำรให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2) ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมกำร ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหมดตำม (1) 

เลือกตั งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด 4  ท่ำนดังนี  

1. นำยเจริญ ประจ ำแท่น  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระ 
   เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ / และมีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

2. ร้อยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

   เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

3. นำงสำวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

   เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

4. นำยปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

   เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำยและกฏระเบียบ  

นำงสำววรำภรณ์ วงค์สิงห์โต    เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอิสระ / เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร  
 

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั งของ

กรรมกำรทั งคณะ หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท 

โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร

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

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์ท ำงำน และ

ควำมเหมำะสมอ่ืนๆประกอบกันเพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป 

ทั งนี หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั งกรรมกำร

อิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนจะ

อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท* ทั งนี  ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่

เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั นๆด้วย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้

มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
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 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยของกรรมกำรรำยอ่ืน 

ผู้บริหำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร 

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง

อิสระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง

ธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย

กว่ำ 2 ปี   

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่

น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั งขึ นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือ

หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่

ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน 1%ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง

ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 
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5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั งหมด 7  ท่ำนดังนี  

1. นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

2. นำยกัมพล คุปตะวินิจ คณะกรรมกำร/เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

3. นำยจำรึก พรหมสุวรรณ คณะกรรมกำร/เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

4. นำยกิตติพงษ์   ตัณฑิกุล   คณะกรรมกำร/เป็นผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม 

5. นำยชยพล ศิริธัญกร คณะกรรมกำร/เป็นผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม 

6. นำงสำวศิริวรรณ  จันทร์ดวง คณะกรรมกำร/เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม 

7. นำงสำวสกุณำ บุญโสม  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำม

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- 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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กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทได้มีกำรปฏิบัติที่เป็นไปตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีตำมหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ ดังต่อไปนี  

คณะกรรมกำรได้มีกระบวนกำรทบทวนกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ไปปรับใช้และตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำที่ต้องก ำกับดูแลให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรรวมถึงดูแล
ให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมข้อบังคับ มติกรรมกำร และมติประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมกำรได้ก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ
ฝ่ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และฝ่ำยบริหำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยโดยได้ให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี   
 -ฝ่ำยบริหำรได้ส่งกรรมกำรบริหำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัท เข้ำไปเป็นกรรมกำรใน
บริษัทย่อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจ  

-กำรก ำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำรปฏิบัติที่ไปเป็นตำมอ ำนำจอนุมัติและด ำเนินกำร รวมถึงมี
กำรเปิดเผยข้อมูลและด ำเนินกำรใดๆให้เป็นไปตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง  

-มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส 
และกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยส ำคัญ เช่นกำรเพ่ิมทุน ลดทุน หรือกำรเลิกบริษัทย่อย ให้แจ้งกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนทุก
ครั ง เพื่อมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขออนุมัติก่อนด ำเนินกำรอ่ืนใด  

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
นโยบำยและวิธีกำรดูแลผู้บริหำรในกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรได้ตระหนักถึง

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและปฎิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลรวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรตำมแนวทำง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนโดยมีกำรก ำกับดูแลและ
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ยังก ำหนดให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนำบุคลำกร
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อันส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพ่ือให้
เป็นไปตำมมำตรำ 59 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 บริษัทยังได้ก ำหนดให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทซึ่งหมำยถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต้องจัดท ำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และ
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตนตำมแบบ และภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อบังคับว่ำด้วย 
กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และน ำส่งให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ส ำหรับกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน พนักงำนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ได้  โดยต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในกำรซื อขำย 
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และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตำมระเบียบกำรก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
พนักงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยในอันมีสำระส ำคัญหรือมีผลกระทบต่อรำคำของหลักทรัพย์  ซึ่งข้อมูลนั นยังไม่ได้
เปิดเผยในตลำดหลักทรัพย์ ห้ำมใช้ข้อมูลภำยในเพื่อซื อหรือขำยหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือให้กำรซื อ
ขำยหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจำกข้อมูลภำยในถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่นักลงทุนใช้ในกำรตัดสินใจลงทุน 
อำทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกำรซื อหรือขำยกิจกำร กำรได้รับงำนโครงกำรต่ำงๆ หรือข้อมูลทำงกำรเงินอ่ืนๆ กำรเปิดเผย
ข้อมูลภำยในไม่สำมำรถกระท ำได้ หำกไม่มีเหตุผลเพียงพอในทำงกฎหมำยและไม่ได้รับกำรยินยอมจำกผู้มีอ ำนำจ
ของบริษัท และพนักงำนที่รู้หรือมีโอกำสได้ล่วงรู้ข้อมูลภำยในของบริษัท จะท ำกำรซื อ ขำย โอน  หรือรับโอน
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพำะในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด และพนักงำนนั นต้องรำยงำนกำรซื อขำยหลักทรัพย์
ต่อบริษัท 

บริษัทมีกำรก ำกับดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้ก ำหนดไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษรในคู่มือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนเมื่อ
แรกเข้ำท ำงำน โดยสรุปนโยบำยที่ส ำคัญดังต่อไปนี  
- บริษัทจะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เกี่ยวกับหน้ำที่ ในกำรรำยงำนกำรถือครอง

หลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบท
ก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั งกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ของบริษัท 
โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษตำม
มำตรำ 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์  
- ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะจัดท ำและเปิดเผยรำยงำน

กำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนี ให้แก่บริษัทใน  
วันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
- บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น

ระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ นไปหรือเทียบเท่ำและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งมี
ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่
งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัท จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน
แล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ นไปหรือเทียบเท่ำงดกำรซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำ
อย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง ภำยหลังกำร
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้วรวมทั งห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญนั นต่อบุคคลอ่ืนบริษัทก ำหนด
บทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั งแต่กำรตักเตือนเป็นหนังสือ ตัด
ค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำนซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำ
และควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั นๆ 
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- ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือ
ฐำนะเช่นนั น มำใช้เพ่ือกำรซื อหรือขำยหรือเสนอซื อหรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซื อหรือขำย หรือเสนอซื อ 
หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทั งทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำม
เสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำทั งทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนั นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
- ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่ลำออก

แล้วเปิดเผยข้อมูลภำยใน หรือควำมลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่ค้ำของบริษัทที่ตนได้รับทรำบจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บุคคลภำยนอกรับทรำบ แม้ว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ท ำให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษัท 
และคู่ค้ำของบริษัท 
- กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีหน้ำที่เก็บรักษำ

ควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัท และมีหน้ำที่ในกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท เพ่ือประโยชน์กำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท เท่ำนั น ทั งนี  ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทน ำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูล
ภำยในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอ่ืนที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง 

-   เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลที่ดี บริษัทยังมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรแจ้งกำรซื อขำยหุ้น
ของบริษัทของตนเองรวมทั งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทรำบ และให้น ำส่งส ำเนำกำรถือครอง
หลักทรัพย์ (แบบ59-2) ที่ได้รำยงำนต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ต่อเลขำนุกำรบริษัทเพ่ือ
จัดเก็บเป็นหลักฐำนและรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 

คณะกรรมกำรได้ก ำกับดูแลและวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยให้ควำมเคำรพสิทธิ และให้ควำมเป็นธรรม

แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั งลูกค้ำ เจ้ำหนี  คู่ค้ำ พนักงำน และผู้ถือหุ้น อย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือ

หุ้นสำมำรถเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรตัดสินใจของบริษัท  โดยกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทหรือสำมำรถ

ติดต่อสอบถำมหรือแสดงควำมเห็น ดังช่องทำงต่อไปนี  เบอร์โทรศัพท์ส ำนักงำนใหญ่ 02-3220222 , E-mail : 

ir@pae.co.th  เว็ปไซต์บริษัทหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ www.pae.co.th  หรือ Facebook/ PAE – Thailand   
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่

เพียงพอและเหมำะสม โดยได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทั งด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำร

ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

     ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกัน 3 ครั ง โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทเข้ำร่วม

ประชุมด้วยทุกครั ง ทั งนี  คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยกำรซักถำม

ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

(Information and Communication) และกำรติดตำมผล (Monitoring) สรุปได้ว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุม

ภำยในที่เพียงพอ มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินในงบกำรเงินของบริษัทอย่ำงครบถ้วนและกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน 

 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 

เนื่องด้วยตลำดหลักทรัพย์ได้แจ้งด ำเนินกำรกับบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) PAE กรณี

บริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะทำงกำรเงิน NC (Non-compliance) ระยะที่ 3 ซึ่งเข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะ

ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ำต่ ำกว่ำศูนย์ 

บริษัทได้รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอน ตำมก ำหนดเวลำ และได้รำยงำน

กำรด ำเนินงำนแก้ไขเหตุถอนต่อตลำดหลักทรัพย์เมื่อมีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญหรือในแต่ละ

ขั นตอน อีกทั งยังเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ทันทีที่มีควำมคืบหน้ำที่ เว็ปไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

www.set.or.th หัวข้อข่ำว บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ตัวย่อ (PAE)  

ลูกค้ำและผู้ถือหุ้นของบริษัทสำมำรถติดต่อสอบถำมหรือแสดงควำมเห็น ได้ที่ช่องทำงเบอร์โทรศัพท์

ส ำนักงำนใหญ่ 02-3220222 , E-mail : ir@pae.co.th  เว็ปไซต์บริษัทหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ www.pae.co.th  

หรือ Facebook  PAE – Thailand  
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR 

บริษัทได้ค ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเติบโต มั่นคงและประสบผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน และกำรด ำเนินธุรกิจ

นั นจ ำเป็นจะต้องร่วมมือหลำยฝ่ำยเพ่ือร่วมกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ตระหนักว่ำกำรที่จะร่วมมือกันอย่ำงสำมัคคีนั น บริษัทต้องมีกำรรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรภำยในให้เข้มแข็งมั่งคงและยั่งยืนเสียก่อน และเมื่อภำยในองค์กรเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนแล้ว บริษัทมีหน้ำที่

อีกประกำรที่จะต้องให้กำรสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนภำยนอกควบคู่กันภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

มำตรฐำน ควำมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทได้ เน้นกำรบริหำรกำรจัดกำรเพ่ือให้ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ ดี  (Good Corporate 

Governance) สร้ำงเสริมให้มีกำรก ำกับดูแลที่ดี เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงำน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
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กำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 

โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

และคอร์รัปชั่น และมีควำมมุ่งม่ันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัท มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่

เหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็น

ลำยลักษณ์อักษรขึ น เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับ

ยึดถือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

นิยำม 

กำรทุจริตและคอร์รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ 

หรือใช้อ ำนำจตำมต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหำประโยชน์อันมิควรได้ โดยกำรให้สัญญำ มอบให้ ให้ค ำมั่น 

เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ 

หน่วยงำนของเอกชน หรือผู้มีหน้ำที่ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีถูกต้องตำมหลักปฏิบัติที่ได้ก ำหนดไว้ 

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทกระท ำกำรอันใดที่เป็นกำรเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและ

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง โดยจะปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน

กำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพเพ่ือให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำร

ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี 

ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม 

ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ  

3. กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำร มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบ ให้กำรส่งเสริมและ

สนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือสื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรวมทั งทบทวน



 
        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 69 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

 

ควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ

ข้อก ำหนดของกฎหมำย  

4. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมำย เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทมี
ระบบกำรควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ น  และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

แนวทำงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 
1. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติงำนด้วยกระบวนกำรมำตรฐำนด้วยควำม

โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั นตอน โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. ส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัท ยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย กฏระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำน 
ประกำศที่เกี่ยวข้อง และมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในกำรปฏิบัติงำน โดยถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัดดังนี  

 พนักงำนบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ 

 ไม่กระท ำพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริต คอร์รัปชัน กำรให้หรือรับ
สินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ทั งทำงตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มำ
ซึ่งผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฏหมำย 

 กำรให้เงินสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงกำรใด ต้องมีกำรระบุ
ชื่อบริษัทโดยกำรให้กำรสนับสนุนนั นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภำพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และต้อง
ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ตำมระเบียบของบริษัท ที่ก ำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย  

3. บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิ เสธหรือแจ้งเรื่องกำรทุจริจและคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท 

4. ผู้ที่กระท ำกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับกำรพิจำรณำท ำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัท ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนี  อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั นผิดกฎหมำย  

5. ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื อ จัดจ้ำงกับภำครัฐ หรือเอกชน รวมถึง กำรติดต่องำนกับภำครัฐ
หรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไป
ด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
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6. บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยบุคลำกรทุกคนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย 
แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด ำเนินกำร หรือน ำทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือด ำเนินกำรหรือกิจกรรมทำงกำรเมือง 
อันจะท ำให้กลุ่มบริษัทได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องและกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

7. กรรมกำรและผู้บริหำรต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่  ให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้พนักงำนได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี  รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดี ในเรื่องกำรมีควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม
และจรรยำบรรณ  

 

ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 

1. ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบำะแส  หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และ

หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ และส่งมำยังช่องทำงรับเรื่อง ดังนี   

2.  แจ้งผ่ำนช่องทำง หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท  

3. แจ้งผ่ำนช่องทำง เลขำนุกำรบริษัท หรือ 

4. แจ้งผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์ของบริษัท www.pae.co.th  

บุคคลที่สำมำรถแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท

ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี  ภำครัฐบำล ชุมชน สังคม ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 

มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ 

เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้เรียกร้องและผู้ให้ข้อมูลที่กระท ำโดยเจตนำสุจริต  บริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ 

หรือข้อมูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้

เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั นที่สำมำรถ

เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ ในกรณีที่มีกำรร้องเรียน บริษัท จะคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่

ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน อันตรำยใด หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดมำจำก

กำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็นพยำน หรือกำรให้ข้อมูล ทั งนี  ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น

ควำมลับ ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด  

กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 

1. บริษัทจะติดประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ในสถำนที่เด่นชัด และ Intranet ของ

บริษัทเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรรับทรำบ  

2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทเช่น 

เว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจ ำปี เป็นต้น เพ่ือให้สำธำรณชนรับทรำบ  
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3. กำรเคำรพสิทธิมนุษย์ชน  

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและบริษัทไม่กระท ำกำรใดๆที่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน  

บริษัทจะไม่สนับสนุนกำรกีดกันหรือกำรเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชำติ เชื อชำติ ศำสนำ ภำษำ 

อำยุ เพศ สถำนภำพสมรส ทัศนคติส่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ควำมพิกำร ควำมนิยมในพรรคกำรเมือง หรือแนวคิดส่วน

บุคคลอื่นๆ  

บริษัทไม่จ ำกัดควำมเป็นอิสระหรือควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด รวมทั งจะไม่ขัดขวำงหรือกิจกรรม อันเป็น

ควำมเชื่อเกี่ยวกับเชื อชำติ ประเพณีประจ ำชำติ ศำสนำ ควำมนิยมในเรื่องอ่ืนใด   

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม นโยบำยในกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับบุคลำกร  
บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องโดยได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย

และสภำวกำรณ์ ด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ได้แก่ กำรสอนงำน (Coaching) กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge 

Sharing) กำรฝึกอบรม (Training) เพ่ือให้บุคลำกำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะกำรส่งมอบ

งำนที่มีคุณภำพที่เหนือควำมคำดหวังให้กับลูกค้ำ ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับกำรเติบโตของ

ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ทั งนี บริษัทได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี   

 กำรพัฒนำพนักงำนที่เป็นก ำลังส ำคัญของหน่วยงำน (Key Person Development) บริษัทมุ่งพัฒนำ

เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มที่เป็นก ำลังส ำคัญของหน่วยงำน หรือ Key Person โดยคัดเลือก

บุคลำกรที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสม มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภำพและพฤติกรรมกำรท ำงำน

ด้วยควำมมุ่งมั่นตั งใจ รวมถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน  ซึ่งฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้รวมกับหน่วยงำนต้นสังกัด

จัดท ำแผนกพัฒนำพนักงำนรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้พัฒนำ 

เช่น กำรสอนงำน กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอก เป็นต้น  

 กำรฝึกอบรม บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรฝึกอบรม และพัฒนำบุคลำกรทุกระดับตั งแต่ระดับบริหำร 

ระดับจัดกำร และระดับปฏิบัติกำร เพ่ือเป็นแนวทำงกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร ยกระดับขีดควำมสำมำรถ จึงได้

จัดกำรฝึกอบรมให้บุคลำกรในทุกระดับ ทั งนี  หัวใจส ำคัญของกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคคล คือกำรติดตำมและ

วัดผลในด้ำนควำมรู้ที่ได้รับรวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลำกรได้น ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในกำรท ำงำน พร้อมทั งปรับปรุงพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 

 กำรจัดกำรควำมรู้ บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแบ่งปันควำมรู้ในองค์กร ให้กับพนักงำนทุกระดับตั งแต่

ระดับบริหำร ระดับจัดกำร และระดับปฏิบัติกำร โดยฝ่ำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

หรือ QHSE ได้เด ำเนินกำรโครงกำร Knowledge Sharing เพ่ือให้บุคลำกรได้เพ่ิมพูนควำมรู้ มำอย่ำงต่อเนื่องเป็น
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ประจ ำทุกปี ทั งในด้ำนควำมรู้เรื่องของระบบ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, เครื่องมือด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรต่ำงๆ, ควำมรู้เกี่ยวกับอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมถึงกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง และควำมรู้

แขนงอ่ืนๆที่เหมำะสมกับสภำวะ เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพนักงำนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในกำรท ำงำน พร้อมทั งปรับปรุงพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ รวมถึงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 

5. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

            บริษัท ได้ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ หรือผู้บริโภค โดยได้ด ำเนินกำรด้ำน ระบบบริหำรจัดกำร

คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำลูกค้ำหรือผู้บริโภคจะได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด 

ทั งนี บริษัทเชื่อว่ำองค์กรจะเติบโตไปอย่ำงยั่งยืนได้นั นจะต้องให้ควำมส ำคัญและได้รับกำรสนับสนุนจำก ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจำกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนธุรกิจของบริษัทแล้ว  บริษัทจึงได้ให้

ควำมส ำคัญกับระบบบริหำรจัดกำรมำตรฐำนสำกล ในทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งบริษัท

ได้รับกำรรับรองระบบเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี   

 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นกำรวำงมำตรฐำนด้ำนคุณภำพในกำร

ปฏิบัติงำน กำรประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสำร และมีกำรฝึกอบรม

พนักงำนด้ำนกำรให้บริกำร  

 ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมกำร

ประเมินและกำรจัดกำรผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม   

 ระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย หรือ OHSAS18001:2007 บริษัทได้รับกำร

รับรองระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล จำก บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

จ ำนวน 3 ระบบ และ มีกำรupgrade OHSAS18001:2007 เป็น ISO45001:2018 ครอบคลุมทั ง 

ส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯ สำขำสงขลำ และ สำขำระยอง 
 

6.กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจัดให้มีกำรจัดกำรเชิงป้องกันสร้ำงจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมเพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อมและได้ก ำหนดให้

มีนโยบำยในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อนโดยควำมร่วมมือจำกพนักงำนในกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ     

ช่วยกันปิดไฟฟ้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่จ ำเป็น รวมถึงกำรสนับสนุนกำรใช้กระดำษรีไซเคิล และ บริษัทได้ให้

ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงจิตส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทมีส่วนร่วม

รวมทั งเปิดโอกำสให้พนักงำนได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถและร่วมเป็นพลังผลักดันในกำรด ำเนินกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO14001;2015 อีกด้วย 
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7.กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม เริ่มจำกชุมชนในพื นที่ใกล้กับ

ส ำนักงำน และ โรงงำนของบริษัท ทุกสำขำ รวมถึงงำนในโครงกำรต่ำงๆที่ได้รับจำกลูกค้ำ นับตั งแต่กำรเปิดเผย

ข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบัง และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอย่ำงเหมำะสม ตั งแต่ก่อน ระหว่ำงก่อสร้ำง และ

เมื่อเสร็จสิ นโครงกำร โดยมีกระบวนกำรประเมินและแก้ไขผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ นต่อชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี  ยังให้ควำมร่วมมือกับองค์กรชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ ในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิต

ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

8.กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

 บริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อหนักงำนและลูกจ้ำง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมฏหมำยละมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติต่อพนักงำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม โดยมี

สวัสดิกำรไม่น้อยกว่ำกฏหมำยก ำหนด และมีกำรดูแลสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรอบรมให้

ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ รวมถีงมีกำรอบรมเพ่ือให้พนักงำนมีทักษะในกำรท ำงำนในด้ำน

อ่ืนๆ บริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมั่นใจว่ำบริษัทไม่สร้ำงหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกำรใช้วัตถุดิบ กำรใช้พลังงำน หรือกำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียน  

 บริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฏหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยค ำนึ่งถึง

สุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็นธรรม กำรบริกำรหลังกำรขำย และกำรติดตำมวัดผลพึงพอใจของลูกค้ำเพ่ือ

พัฒนำกำรปรับปรุงสินค้ำและกำรบริกำร  บริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทป้องกันดูแลว่ำบริษัทจะไม่

สร้ำงหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิ่งแวดล้อม กำรผลิต กำรขนส่ง กำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียน และ มีกำร

แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำง

ไม่เป็นธรรม  
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นโยบำยภำพรวม  

ด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
 

1. งำน ระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

บริษัทได้ค ำนึงถึงมุมมองทำงด้ำนระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล มำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้กำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับควำมน่ำเชื่อถือและเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะในด้ำนคุณภำพอำชีวอนำมัย 

ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Quality Health Safety and Environment) โดยมีแนวทำงในกำรลดและก ำจัด

ปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน และส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทมีสุขภำพที่แข็งแรง มีควำมพร้อม

ทั งทำงร่ำงกำยและจิตใจในกำรท ำงำน (Fit for Duty)   

 ทั งนี บริษัทได้รับกำรรับรองระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 

จ ำกัด มำอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรรับรองระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล จำก บริษัท เอส จี เอส 

(ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำนวน 3 ระบบ และมีกำรยกระดับ OHSAS18001:2007 เป็น ISO45001:2018  ครอบคลุม

ทั งส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯ สำขำสงขลำ และ สำขำระยอง 

1. ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ ISO9001:2015 

2. ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 

3. ระบบบริหำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO45001:2018) 

ระบบบริหำรจัดกำรดังกล่ำวมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อองค์กรเนื่องจำกเป็นข้อก ำหนดอันดับแรกที่ลูกค้ำจะ

พิจำรณำในกำรยื่นประมูลงำนเพ่ือดูว่ำบริษัทมีควำมน่ำเชื่อถือ เชื่อมั่น ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยจะมีกำรตรวจ

ประเมินระบบภำยใน (Internal Audit) ทั งด้ำนเอกสำรและกำรปฏิบัติงำนที่ต้องสอดคล้องกับข้อก ำหนดในทุก

หน่วยงำนและทุกสำขำที่เกี่ยวข้องในระบบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง ซึ่งปี 2019 ได้เพ่ิมกำร Internal Audit ระบบ

บริหำรจัดกำรดังกล่ำว ไปยังโครงกำร SKIC ของSCG ทั งท่ีบ้ำนโป่งและวังศำลำ 

นอกจำกระบบบริหำรจัดกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัทยังมีตัวชี วัดกำรท ำงำน ทั งแบบ Corporate และ 

Department KPI ของทุกหน่วยงำนและโครงกำรของบริษัทเพ่ือกำร Monitor ข้อมูลกำรด ำเนินงำนในแต่ละเดือน

และท ำกำรสรุปให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบถึงผลกำรปฏิบัติของทุกหน่วยงำน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง หรือ

เพ่ิมกลยุทธ์ เพ่ือให้ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยขององค์กร โดย มีฝ่ำย QHSE หรือ ฝ่ำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำม

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลบริหำรจัดกำรระบบ ดังกล่ำว และยังท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำให้กับทุกหน่วยงำน

เพ่ือให้สำมำรถก ำหนด KPI ได้เหมำะสมในแต่ละหน่วยงำน 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน          

ที่เพียงพอและเหมำะสม โดยได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทั งด้ำนกำรเงินกำรปฏิบัติงำนกำร

ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกัน 3 ครั ง โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้เข้ำ

ร่วมประชุมด้วยทุกครั ง ทั งนี คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยกำรซักถำม

ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

(Information and Communication) และกำรติดตำมผล (Monitoring) สรุปควำมเห็นได้ว่ำบริษัทมีระบบกำร

ควบคุมภำยในที่เพียงพอ มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินในงบกำรเงินของบริษัทอย่ำงครบถ้วน กำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 76 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน  3 ท่ำน ได้แก่ ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธิ์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล และ
นำยปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย  เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยทุกท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 มีกำรประชุม
ทั งสิ น 3 ครั ง โดยเป็นกำรร่วมประชุมกับผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี  

1. สอบทำนงบกำรเงินส ำหรับงวด 6 เดือนและงบกำรเงินประจ ำปี 2562 และงบกำรเงินรวม ซึ่งผ่ำนกำร

สอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติ โดยได้

สอบถำมและรับฟังค ำชี แจงจำกผู้สอบบัญชีและผู้บริหำร ในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนตำมมำตรฐำน

รำยงำนทำงกำรเงินทั่วไป ควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทรำบข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

 

2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสม ประสิทธิผลของระบบกำร

ควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนที่ได้รับอนุมัติซึ่งจัดท ำ

โดยใช้หลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำนควำมเสี่ยง  และแจ้งสิ่งที่ตรวจพบที่เป็นสำระส ำคัญให้ผู้บริหำรทรำบ

เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั งร่วมรับฟังค ำชี แจงจำกผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบกำรควบคุม

ภำยใน 

  

3. ก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือประเมินควำมมีประสิทธิผลของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยได้ก ำกับ

ดูแลงำนตรวจสอบภำยใน ให้ครอบคลุมภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำม

เป็นอิสระ พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  และรับทรำบผลกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 

เดือนต่อครั ง โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

4. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภำยนอก  

5. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรที่
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มีสำระส ำคัญได้รับกำรเปิดเผย และแสดงรำยกำรในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว

อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  

 
6. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี   ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

พิจำรณำควำมรู้  ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน และควำมเหมำะสมของ

ค่ำตอบแทนงำนบริกำรสอบบัญชี เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

 
ในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย โดยใช้

ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่และท ำหน้ำที่ได้โดยอิสระ และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
และกำรด ำเนิน งำนอย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มีระบบกำรควบคุมภำยในกำรตรวจสอบภำยในที่
เหมำะสมเพียงพอ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และข้อผูกพันต่ำงๆ รวมทั งกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

 
 

        ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

              
  

    ( ร้อยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ์ ) 
                  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
         บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
                                                                             วันที่ 6  มีนำคม  2563 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปีภำยหลังกำรหักภำษีและ

กันส ำรองตำมกฎหมำย หรือตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับเหตุจ ำเป็นอ่ีนใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั นจะไม่มี

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ำรองตำม

กฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลังหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวน   

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้
เป็นครั งครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนั นได้ แล้วให้รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำร
ประชุมครำวต่อไป 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิที่เหลือหลังจำกหักเงิน
ส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดและ
กำรจ่ำยเงินปันผลนั นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นของบริษัท  
  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยอ่ืนๆจะขึ นอยู่กับผลประกอบกำรและควำมต้องกำรใช้เงินทุนและ
สภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทย่อยในปีนั นๆ 
    ส ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  บริษัทและบริษัทย่อยทั งหมดไม่มีกำรประกำศจ่ำยเงิน
ปันผล เนื่องจำกมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 79 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

 

รายการระหว่างกัน 
          เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปีที่ผ่ำนมำ 

รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ นในอนำคตนั นกรรมกำรจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบต่ำงๆ ที่ได้ก ำหนดขึ น 

และกรรมกำรจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับ

บริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั งไม่มีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนในรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง

ดังกล่ำว และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพ่ือพิจำรณำซึ่งบริษัท 

และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ 

ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่

เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั งเป็นไปตำมมำตรฐำน

บัญชี เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม

รำชูปถัมภ์ 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึ นเป็นปกติ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงใน

กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขที่ เหมำะสมและยุติธรรม 

สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติในหลักเกณฑ์ และ

แนวทำงในกำรปฏิบัติดังกล่ำว 

นอกจำกนี  ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว 

และคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ นนั น บริษัทจะจัดให้มี

บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำม เป็นอิสระเป็นผู้ให้

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ

พิเศษ จะถูกน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรเข้ำ

ท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ

บริษัท แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นส ำคัญทั งนี รำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันที่ส ำคัญที่เกิดขึ นระหว่ำงปี 2562 
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มาตรการการท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นใน  
กำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนั น ๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอก และ/หรือ มี
รำคำหรือเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวในระดับเดียวกันกับบุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้
ว่ำกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวนั นมีกำรก ำหนดรำคำหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทำงในกำรพิจำณำถึงควำม
จ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญ ดังนี  

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

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

3. รำยกำรเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน: เป็นรำยกำรที่อำจจะเกิดขึ นเป็นครั งครำวตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
เช่น เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือขยำยกิจกำรและขยำยธุรกิจของบริษัท โดยกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผล
ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว 

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

ภำยหลังจำกกำรเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
ขั นตอนของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินภำยใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
จดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัด 
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นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน 

1.  กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้ง  
ให้บริษัททรำบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

2.  หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

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

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

5.  ผู้มีส่วนได้เสียกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่สำมำรถอนุมัติหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได ้

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

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

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

ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึ นเป็นปกติ และคำดว่ำจะเกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต บริษัทจะด ำเนินกำร 
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไข  
ที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะเป็นไปตำมหลักกำร
เกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไปตำมที่มีกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรนี  ฝ่ำย
จัดกำรจะมีกำรจัดท ำรำยกำรสรุปกำรเข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวเพ่ือรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุก
ปี และในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทจะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ส ำนั กงำน ก.ล.ต. 
รวมทั งตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด อีกทั งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ  
สภำวิชำชีพบัญชี 

 



 
        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 82 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

 

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่ มีอ ำนำจ

ควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่

ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจำกนี บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัท

ร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับบริษัท

ผู้บริหำรที่ส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวซึ่งมีอ ำนำจชักจูงหรื อ

อำจชักจูงให้ปฏิบัติตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็น

สำระส ำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข

ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทกับบุคคลและกิจกำรเหล่ำนั น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดย

สำมำรถสรุปได้ดังนี  

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อบุคคลหรือกจิการ ความสัมพันธ ์ ลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท โอเอซิส ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดยีวกัน 

คุณจินตนำ กำวีวงศ ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 83 | งำนประจ ำป ี2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

 

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน              
    (หน่วย : พันบำท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2562  2561  2562  2561 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  283  762 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  127  167 

รวม  -  -  410  929 

         
รำยได้ค่ำเช่ำ         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  2,630  2,250 
บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  248  324 

รวม  -  -  2,878  2,574 
         
ดอกเบี ยรับ         

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด อัตรำร้อยละ 8 ต่อป ี -  -  1,280  1,280 
         

ต้นทุนบริกำร         
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  37  100 

บริษัท พีเออ ีเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ำกัด ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน -  -  45  83 
รวม  -  -  82  183 

         
ดอกเบี ยจำ่ย         

คุณจินตนำ กำวีวงศ์ อัตรำร้อยละ 5 ต่อป ี 154  131  154  131 

         

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั น  14,499  15,361  7,520  7,987 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  4,208  3,831  2,768  2,688 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน  1,525  3,961  1,431  921 

รวม  20,232  23,153  11,719  11,596 
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ภำระผูกพันต่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทได้ท ำสัญญำให้เช่ำพื นที่อำคำรส ำนักงำนกับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด 
(มหำชน) ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม2563 ค่ำเช่ำเดือนละ 0.01 ล้ำนบำท และ 0.02 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (ต่อสัญญำทุก ๆ 3 ปี) 
 บริษัทท ำสัญญำให้เช่ำพื นที่รวมทั งส่วนควบในอำคำร พื นที่ใช้สอยข้ำงเคียง ส่วนต่อขยำยและห้องฉำย
รังสี กับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  ตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 
2563 โดยคิดค่ำเช่ำเดือนละ 0.14 ล้ำนบำทและ 0.16 ล้ำนบำทตำมล ำดับ (ต่อสัญญำทุก ๆ 3 ปี) 
 บริษัทท ำสัญญำให้เช่ำและบริกำรพื นที่ส ำนักงำนกับ บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด เป็น
ระยะเวลำ 1 ปี หำกไม่มีกำรแจ้งยกเลิกสัญญำเช่ำ สัญญำจะมีผลต่อเนื่องทุก ๆ วันที่ 30 เมษำยน ของทุกปี อัตรำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ 17,500 บำท และ 27,000 บำท ตำมล ำดับ 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสัญญำระหว่ำง
กัน และไม่มีกำรคิดดอกเบี ยระหว่ำงกัน 

 
 วันที่ 31ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มี
หลักประกันในรูปสัญญำเงินกู้อำยุ 18 เดือน นับจำกวันที่ในสัญญำ คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 8.00 ต่อปี เท่ำกัน
ทั งสองปีและเงินให้กู้ยืมส่วนหนึ่งจ ำนวน 0.37 ล้ำนบำท ไม่มีสัญญำระหว่ำงกันและไม่มีกำรคิดดอกเบี ยระหว่ำงกัน 
 
 วันที่  31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำร  
เงินกู้ยืมระยะสั นจำกบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 2.63 ล้ำนบำท เท่ำกันทั งสองปีเป็นเงินกู้ยืมที่ ไม่มี
หลักประกันในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินอำยุ 3 เดือน นับจำกวันที่ในตั๋วสัญญำใช้เงิน คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 
5.00 ต่อปี เท่ำกันทั งสองปี 
 
 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมงบกำรเงินรวม บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจ ำนวน 8.85 ล้ำนบำท ในรูปของสัญญำกู้ยืมโดยมีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ 4.43 ต่อปี
เท่ำกันทั งสองป ี(MLR-1.75 ต่อปี) วัตถุประสงค์เพ่ือใช้หมุนเวียนในกิจกำร 
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกัน สำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์

1 บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 72.12 ของ
ทุนจ 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 

 

รำยกำรธุรกิจปรกติ 

เป็นรำยกำรที่บริษัทท ำเพ่ือสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปที่ไม่ท ำให้บริษัท 

และบริษัทที่เก่ียวข้องกันและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกันเสียประโยชน์ และบริษัทคำดว่ำจะมีกำรเข้ำท ำรำยกำร

ลักษณะนี อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีรำยกำรที่ส ำคัญดังนี  

-รำยกำรเช่ำพื นที่ส ำนักงำนรวมถึงพื นที่รอบส ำนักงำน ซึ่งบริษัทได้มีกำรเช่ำพื นที่ส ำนักงำนและบริเวณรอบ

ส ำนักงำนจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ โดยรำยกำรเช่ำ

ดังกล่ำวเป็นประโยชน์และสะดวกต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

-รำยกำรรับบริกำรด้ำนต่ำงๆ ที่มีแนวโน้มว่ำจะเกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ค่ำน  ำ ค่ำไฟ โดยมีอัตรำค่ำบริกำร

เป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ 

- ซ่ึงเง่ือนไขกำรให้บรกิำรเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีบริษัทให้แก่ลูกค้ำอ่ืนซ่ึงไม่ท ำให้บริษัทเสยีประโยชน์  

มำตรกำรกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นใน  
กำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนั นๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอก และ/หรือมี
รำคำหรือเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวในระดับเดียวกันกับบุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้
ว่ำกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวนั นมีกำรก ำหนดรำคำหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทำงในกำรพิจำณำถึงควำม
จ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญ ดังนี  
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1. รำยกำรให้บริกำร: เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยกำรก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำต่ำงๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับลูกค้ำ
ทุกรำยทั งที่เก่ียวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับ 

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

3. รำยกำรเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน: เป็นรำยกำรที่อำจจะเกิดขึ นเป็นครั งครำวตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
เช่น เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือขยำยกิจกำรและขยำยธุรกิจของบริษัท โดยกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผล
ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว 

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

ภำยหลังจำกกำรเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ขั นตอน
ของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กันรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินภำยใต้กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน
อย่ำงเคร่งครัด 

นโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

1.  กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้ง  
ให้บริษัททรำบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

2.  หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

3.  ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบัติตำมขั นตอนและกำรด ำเนินกำรให้
สอดคล้องกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

4.  ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรระหว่ำงกันเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length 
basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำย กรณีที่ไม่มีรำคำ
ดังกล่ำว บริษัทจะเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำรกับรำคำภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกัน 
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5.  ผู้มีส่วนได้เสียกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่สำมำรถอนุมัติหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได ้

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

แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต 

ในอนำคต หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์ ทั งนี  กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำง
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ทุกรำย ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึ นเป็นปกติ และคำดว่ำจะเกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต บริษัทจะด ำเนินกำร  
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไข  
ที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะเป็นไปตำมหลักกำร
เกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไปตำมที่มีกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรนี  ฝ่ำย
จัดกำรจะมีกำรจัดท ำรำยกำรสรุปกำรเข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวเพ่ือรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุก
ปี และในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทจะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
รวมทั งตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด อีกทั งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ 
สภำวิชำชีพบัญชี 
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กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำรกำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2561 

31 ธันวำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2561 

31 ธันวำคม 
2560 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.19 0.16 0.20 0.12 0.12 0.15 

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี กำรค้ำ (เท่ำ) 4.97 4.72 4.30 5.64 4.78 4.45 

ระยะเวลำเก็บหนี เฉลี่ย (วัน) 73.40 77.29 78.00 64.70 76.36 89.00 

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี กำรค้ำ (เท่ำ) 1.25 1.18 1.60 0.80 0.73 1.15 

ระยะเวลำช ำระหนี เฉลี่ย (วัน) 291.79 308.92 268.96 458.26 500.90 386.14 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 

อัตรำก ำไรขั นต้น (%) 0.13 0.05 0.03 0.09 0.08   3.61%  

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) (0.14) -0.54 -0.39 -0.23  -0.84  -44.24%  

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (0.08) -0.28 -0.32 (0.07)  -0.24 -76.43% 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) (0.10) -0.31 -0.23 (0.11) -0.34  -21.37%  

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย ์(%) 0.72 0.57 0.60 0.47 0.40 0.48 
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กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

  จำกประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวของดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) ปี 2563 คำดว่ำจะขยำยตัว

ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 โดยมีปัจจัยบวกจำกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลที่น่ำจะมีออกมำเป็นระยะ นัก

ลงทุนมีกำรย้ำยสำยกำรผลิตมำลงทุนในประเทศไทยจำกผลของสงครำมกำรค้ำ แรงขับเคลื่อนจำกกำรลงทุน

ภำครัฐจำกควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญๆ รวมถึงกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนเขตพัฒนำพิเศษภำค

ตะวันออก (EEC) 

  แนวโน้มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ปี 2563 คำดว่ำดัชนีผลผลิตและกำรส่งออกจะขยำยตัวประมำณร้อยละ   

2-4 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 จำกควำมต้องกำรปิโตรเคมีในแถบอำเซียนที่มีเพ่ิมขึ น รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนกำร

ขยำยตัวของอุตสำหกรรมต่อเนื่อง และภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมใหม่ 

(New S - Curve) ที่มุ่งเน้นกำรลงทุนไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพำะทำงและมีสมรรถนะสูง ท ำให้มีกำรขยำย

กำรลงทุนของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีอย่ำงต่อเนื่องในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) โดยเป็นกำรลงทุนเพ่ือ

ต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั นสูง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นกำรเติบโตที่ส ำคัญของ

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีในปี 2563 

  อย่ำงไรก็ตำมเศรษฐกิจไทยในไตรมำสแรกของปี 2563 มีควำมเสี่ยงสูงที่จะขยำยตัวต่ ำกว่ำ 2%จำกปัจจัย

เสี่ยง 3 ปัจจัยทั งจำกต่ำงชำติชะลอลงทุน งบประมำณมีควำมล่ำช้ำ ซึ่งมีผลให้กำรเบิกจ่ำยลดลง กำรลงทุนภำครัฐ

อำจติดลบ อีกทั งเรื่องกำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำในจีนและมีผู้ติดเชื อหลำยประเทศรวมทั งประเทศไทยปัจจัยเสี่ยง

ที่ท ำให้กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจต่ ำกว่ำคำด 

 กำรระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบมำกกว่ำที่ประเมินไว้ 

 กำรค้ำกำรลงทุนในระดับโลก จำกควำมขัดแย้งจีน-สหรัฐฯ มีควำมไม่แน่นอน 

 กำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่อำจได้รับผลกระทบ 

 ตลำดแรงงำน ปัญหำกำรว่ำงงำน และรำยได้ครัวเรือนที่ลดต่ ำลง  

1) ภาพรวมการด าเนินงาน 
 ในปี 2562 บริษัทยังคงนโยบำยเน้นขยำยตัวส ำหรับธุรกิจด้ำนกำรบริกำรทำงอุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำซ

ธรรมชำตินอกชำยฝั่ง ซึ่งท ำให้บริษัทยังคงรักษำระดับกำรเติบโตในธุรกิจด้ำนกำรบริกำรทำงอุตสำหกรรมน  ำมัน

และก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั น ยังได้ขยำยกำรบริกำรด้ำนบริหำรจัดกำรบุคคลำกร

ส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอ่ืน 

 ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมส ำหรับปี 2562 บริษัท มีรำยได้รวมทั งสิ น 402.10 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ นในอัตรำ

ร้อยละ 15.72 จำกปี 2561 ซึ่งมีรำยได้รวมทั งสิ น 347.49 ล้ำนบำท โดยมีผลขำดทุนสุทธิส ำหรับปี 2562 เท่ำกับ 
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56.98 ล้ำนบำท หรือขำดทุนลดลงในอัตรำร้อยละ 69.89 จำกปี 2561 ซึ่งมีผลขำดทุนสุทธิ เท่ำกับ 189.21 ล้ำน

บำท  

อธิบำยสถำนะและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญ 

ผลประกอบกำรของบริษัทในปี 2562 มีแนวโน้มดีขึ นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีก ำไร

ขั นต้นประมำณ 50.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.60 ของรำยได้รวม ซึ่งดีขึ นมำจำกปี 2561 ที่มีก ำไรขั นต้น

ร้อยละ 5.46 ของรำยได้รวมส ำหรับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรนั น บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรใช้สินทรัพย์

ติดลบร้อยละ 10.19 และ ติดลบร้อยละ 30.97 ในปี 2562 และ ปี 2561 ตำมล ำดับ มีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 7.65 และ ติดลบร้อยละ 27.51 ในปี 2562 และ ปี 2561 ตำมล ำดับ สำเหตุมำจำกผล

ประกอบกำรบริษัทท่ียังคงมีขำดทุนสุทธิ 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 รำยได้ยื่นค ำคัดค้ำนและมีควำมประสงค์ที่จะ

ต่อสู้คดีทั งนี ในระหว่ำงปี 2559 เจ้ำหนี ที่ยื่นค ำคัดค้ำนรำยที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้ำหนี สถำบันกำรเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรำย

เดียวของบริษัทได้ยื่นค ำร้องเพ่ือขอถอนค ำคัดค้ำนต่อศำลล้มละลำย และศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้ถอนค ำคัดค้ำน 

ต่อมำเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้พิพำกษำยกค ำร้อง ตำมคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ.๒๐/

๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 2/2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ร้องขอ

ฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอ

ฟ้ืนฟูกิจกำร ตำมคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 ศำลล้มละลำยกลำงได้พิพำกษำ

ยกค ำร้อง ตำมคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐  บริษัทได้ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค ำสั่งศำลล้มละลำยกลำงไป

ยังศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลำยกลำง  

ต่อมำเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ ได้พิพำกษำให้มีกำรฟ้ืนฟูกิจกำรและตั ง

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

2562 เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกำศค ำสั่งดังกล่ำวลงในรำชกิจจำนุเบกษำ และแจ้งเจ้ำหนี ทั งหลำยเพ่ือยื่น

ค ำขอรับช ำระหนี ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์  ภำยหลังที่ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้พิพำกษำกลับให้บริษัท

ฟ้ืนฟูกิจกำร เจ้ำหนี ซึ่งเป็นผู้คัดค้ำนในคคีจ ำนวน 3 รำย ได้ยื่นขออนุญำตฎีกำและยื่นฎีกำต่อศำลเพ่ือคัดค้ำนค ำ

พิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษที่พิพำกษำให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำร และตั งให้บริษัท (ลูกหนี ) เป็นผู้ท ำแผน 

เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 ศำลล้มละลำยกลำงนัดฟังค ำสั่งคดีที่มีผู้คัดค้ำนยื่นค ำร้องขออนุญำตฏีกำพร้อมฎีกำ

คัดค้ำนค ำพิพำกษำอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ ผลคือศำลมีค ำสั่งรับฏีกำของผู้คัดค้ำนไว้พิจำรณำ และให้ลูกหนี  

(บริษัท) ยื่นแก้ฎีกำภำยใน 30 วัน นับแต่วันรับค ำสั่ง 
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สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนและรำยได้จ ำแนกตำมส่วนงำน 
 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ในปี 2562 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมเป็นเงิน 402.10 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำก 3 ธุรกิจหลัก

ได้แก่ (1) รำยได้จำกกำรบริกำรทำงอุตสำหกรรมน  ำมันและก๊ำชธรรมชำติจ ำนวน 209.76 ล้ำนบำท (2) รำยได้จำก

งำนบริกำร NDT (Non-Destructive Testing) 185.23 ล้ำนบำท (3) รำยได้จำกกำรผลิตน  ำประปำ 7.11 ล้ำน

บำท ซึ่งเพ่ิมขึ น 54.61 ล้ำนบำทหรือเพ่ิมขึ นอัตรำร้อยละ 15.72 จำกปี 2561 ซึ่งมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

รวมทั งสิ น 347.49 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี  

ตำรำงแสดงรำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ 

รายได้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ธุรกิจบริการอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 339.15 97.60 209.76 52.17 

รายได้จากงานบริการ NDT - - 185.23 46.07 

รายได้จากงานผลิตน้ าประปา 8.34 2.40 7.11 1.76 

รวมรายได ้ 347.49 100.00 402.10 100.00 

 
 
 

 

 

 

 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรโดยรวมเพ่ิมขึ น เนื่องจำกบริษัทยังคงรักษำฐำนธุรกิจด้ำนน  ำมั นและก๊ำซ

ธรรมชำติ และธุรกิจด้ำนกำรประกอบติดตั งเป็นหลัก บริษัทได้มุ่งเน้นขยำยธุรกิจงำนบริกำรเพ่ิมขึ น โดยส่ง

พนักงำนฝีมือและเครื่องมืออุปกรณ์ให้เช่ำบนแท่นขุดเจำะบริเวณอ่ำวไทยด้ำนใต้ได้มำกขึ น  นอกจำกนี ยังได้ขยำย

กำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรบุคคลำกรส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอ่ืนๆเป็นสัญญำ

ผูกพันระยะยำวเพ่ิมขึ น 
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      NDT
[]       

            
             
         

                               
      :        

 ต้นทุนขำยและบริกำร 

ปี 2562 มีต้นทุนขำยและบริกำร เป็นจ ำนวนเงิน 351.43 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 87.40 ของรำยได้จำกกำรขำย

และบริกำร เพ่ิมขึ นจำกปี 2561 ซึ่งมีต้นทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 328.52  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.97 

เพ่ิมขึ นตำมรำยได้และบริกำรที่เพ่ิมขึ น อย่ำงไรก็ตำมจำกมำตรกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงเข้มงวดสัดส่วนต้นทุนขำย

และบริกำรเมื่อเทียบกับรำยได้มีแนวโน้มที่ดีขึ นจำกเดิมปี 2561ร้อยละ 94.54 ลดลงเป็นร้อยละ 87.40 ในปี 2562 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหารและหนี้สงสัยจะสูญ                             

ปี 2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 110.02 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 

2561 ซึ่งมีจ ำนวน 90.84 ล้ำนบำท หรือเป็นร้อยละ 27.36 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

2) ภาพรวมฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 559.39 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.43 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีก่อน สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 213.92 ล้ำนบำทและที่ดิน 

อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 345.46 ล้ำนบำท บริษัทมีหนี สินรวมจ ำนวน 1,304.16 ล้ำนบำท หนี สินหมุนเวียนคิด

เป็นร้อยละ 87.64 ของหนี สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ติดลบ 744.77 ล้ำน

บำทโดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 28.64 ล้ำนบำท โดยเป็น

เงินสดสุทธิที่ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 

 สินค้ำคงเหลือและค่ำเสื่อมสภำพ 

ปี 2562 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 12.27 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจ ำนวน 10.54 

ล้ำนบำทเนื่องจำกมีงำนระหว่ำงท ำเพ่ิมขึ น จ ำนวน 5.63 ล้ำนบำท ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลง 0.64 ล้ำนบำท

จำกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสินค้ำคงเหลือสำมำรถควบคุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น  
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 ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อ่ืน 

บริษัทมีลูกหนี กำรค้ำสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 92.49 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ นจำกปี 2561 ซึ่งมี

จ ำนวน 69.22 ล้ำนบำท เป็นกำรเพ่ิมขึ นตำมรำยได้ที่เพ่ิมขึ น ลูกหนี กำรค้ำส่วนใหญ่มีอำยุหนี อยู่ในก ำหนดช ำระ  

ส่วนลูกหนี กำรค้ำที่ค้ำงช ำระเกิน 12 เดือน บริษัทตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเห็นว่ำเป็น

เกณฑ์ท่ีเหมำะสมเพียงพอ และมีลูกหนี อื่นจ ำนวน 3.18 ล้ำนบำท  

 หนี สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี สินรวมจ ำนวน 1,304.16 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเจ้ำหนี กำรค้ำ

และเจ้ำหนี อ่ืนจ ำนวน 287.91 ล้ำนบำท และหนี สินผิดนัดช ำระจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศแห่งหนึ่ง

ประมำณ 608.08 ล้ำนบำท ปัจจุบันบริษัทหยุดช ำระเงินต้นและดอกเบี ยให้แก่เจ้ำหนี ดังกล่ำวตั งแต่เดือนมกรำคม 

2559 เนื่องจำกอยู่ภำยใต้กฏหมำยคุ้มครองกิจกำรตำมมำตรำ 90/12 ที่ว่ำด้วย“สภำวะพักกำรช ำระหนี              

(Automatic Stay)”   

 อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

          ปี 2562 บริษัทมีอัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ำกับ 0.18 เท่ำ อยู่ในระดับใกล้เคียงเมื่อเทียบกับปี 2561 

เกิดจำกหนี สินหมุนเวียนซึ่งเป็นหนี สินผิดนัดช ำระเป็นจ ำนวน 608.08 ล้ำนบำทจำกกำรที่บริษัทหยุดช ำระเงินต้น

และดอกเบี ยให้แก่เจ้ำหนี ดังกล่ำวตั งแต่เดือนมกรำคม 2559 ขณะที่ทรัพย์สินหมุนเวียนประเภทลูกหนี กำรค้ำมี

จ ำนวนเพิ่มขึ น  

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

ในปี 2562 บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรเพ่ิมขึ นจำกปี 2561 โดยมีก ำไรขั นต้นประมำณ 50.67 

ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.60 ของรำยได้รวม ซึ่งแนวโน้มดีขึ นจำกปี 2561 ที่มีก ำไรขั นต้นเพียงร้อยละ 5.46 

ของรำยได้รวม  ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรนั น บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรใช้สินทรัพย์ติดลบร้อย

ละ 10.19  อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 7.65 สำเหตุมำจำกผลประกอบกำรบริษัทที่ยังคงมี

ขำดทุนสุทธิ  

 ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี  

บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอและจำกรำยได้กำรให้บริกำรระยะยำวจำกลูกค้ำรำยใหญ่

รำยหนึ่งซึ่งได้รับกำรต่ออำยุสัญญำอีก 3 ปี ครบก ำหนดสัญญำวันที่ 30 กันยำยน 2565 และสัญญำบริกำรระยะ

ยำวซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำและเครื่องมือวัดในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต เริ่มสัญญำวันที่ 1 ตุลำคม 2562 สัญญำ

มีอำยุ 2 ปีนับจำกวันที่ในสัญญำ และเริ่มสัญญำ 1 กุมภำพันธ์ 2563 สิ นสุด 31 ตุลำคม 2565 ตำมล ำดับ อีกทั ง

กำรสนับสนุนวงเงินเครดิตจำกคู่ค้ำเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำตำมปกติของกลุ่มบริษัท ทั งนี บริษัทใช้กำร
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บริหำรจัดกำรด้ำนเครดิตเทอมกับคู่ค้ำเป็นหลักโดยเจรจำเครดิตเทอมกับผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ให้สอดคล้องกับ

ระยะเวลำกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี กำรค้ำของบริษัท บริษัทยังเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถจัดหำเงินทุนหมุนเวียนจำก

กำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ 

 ภำระผูกพัน 

ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนังสือค  ำประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงินภำยในประเทศแห่งหนึ่ง เพ่ือ

ผูกพันตำมสัญญำกำรค้ำของบริษัท จ ำนวน 179.54 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 129.81 ล้ำนบำท รวมทั งภำระ

หนี สินที่อำจจะเกิดขึ นจำกคดีควำมซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำของศำลยังไม่เสร็จสิ น  และอยู่ภำยใต้

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

3) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้ำหนี กำรค้ำรำยหนึ่งยื่นค ำร้องต่อศำลล้มละลำยกลำงเพ่ือ

ขอให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำร และเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร

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

ทั งนี ในระหว่ำงปี 2559 เจ้ำหนี ที่ยื่นคัดค้ำนรำยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้ำหนี สถำบันกำรเงินที่มีบุริมสิทธิเ พียงรำยเดียวของ

บริษัทได้ยื่นค ำร้องเพ่ือขอถอนคัดคัดค้ำนต่อศำลล้มละลำย และศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้ถอนคัดค้ำน ต่อมำเมื่อวันที่ 

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

19 มิถุนำยน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 2/2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของ

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 ) เป็นผู้ท ำแผน ตำมพระบัญญัติล้มละลำย พ.ศ.2458 มำตรำ 90/10 และวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 

เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกำศค ำสั่งดังกล่ำวลงในรำชกิจจำนุเบกษำ และแจ้งเจ้ำหนี ทั งหลำยเพื่อยื่นค ำขอรับ

ช ำระหนี ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป ภำยหลังที่ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้พิพำกษำกลับให้บริษัทฟ้ืนฟู

กิจกำร เจ้ำหนี ซึ่งเป็นผู้คัดค้ำนในคคีจ ำนวน 3 รำย ได้ยื่นขออนุญำตฎีกำและยื่นฎีกำต่อศำลเพ่ือคัดค้ำนค ำ

พิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษที่พิพำกษำให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจกำร และตั งให้บริษัท (ลูกหนี ) เป็นผู้ท ำแผน 

เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 ศำลล้มละลำยกลำงนัดฟังค ำสั่งคดีที่มีผู้คัดค้ำนยื่นค ำร้องขออนุญำตฏีกำพร้อมฎีกำ

คัดค้ำนค ำพิพำกษำอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ ผลคือศำลมีค ำสั่งรับฏีกำของผู้คัดค้ำนไว้พิจำรณำและให้ลูกหนี  

(บริษัท) ยื่นแก้ฎีกำภำยใน 30 วัน นับแต่วันรับค ำสั่ง  
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อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนจำกรำยได้กำรให้บริกำร

ระยะยำวจำกลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่ง ซึ่งได้รับกำรต่ออำยุสัญญำเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 สัญญำมีอำยุ 3 ปีนับ

จำกวันที่ในสัญญำ และบริษัทยังได้ขยำยกำรให้บริกำรงำนบริหำรจัดกำรบุคคลำกรส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์

ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอ่ืน ซึ่งเป็นสัญญำผูกพันระยะยำวเพ่ิมขึ น โดยมีสัญญำบริกำรระยะยำวซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์

ไฟฟ้ำและเครื่องมือวัดในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต เริ่มสัญญำวันที่ 1 ตุลำคม 2562 สัญญำมีอำยุ 2 ปีนับจำกวันที่

ในสัญญำ และเริ่มสัญญำ 1 กุมภำพันธ์ 2563 สิ นสุด 31 ตุลำคม 2565 ตำมล ำดับ นอกจำกนี ยังได้รับกำร

สนับสนุนวงเงินเครดิตจำกคู่ค้ำเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำตำมปกติของกลุ่มบริษัท จำกสภำวะเศรษฐกิจที่

ก ำลังเริ่มฟ้ืนตัว อีกทั งรัฐบำลภำครัฐจะลงทุนระบบสำธำรณูปโภคพื นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับ 

EEC ทั งที่เป็นโครงสร้ำงพื นฐำนและกำรลงทุนของภำคธุรกิจ โดยส่วนของโครงสร้ำงพื นฐำน จะเกิดขึ นได้ภำยใต้ 

พ.ร.บ. EEC เช่น รถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน สนำมบินและศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ ท่ำเรือแหลมฉบัง 

ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และย่อมส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนในธุรกิจต่ำงๆของบริษัทเติบโตขึ น

เช่นกัน 

นอกจำกนั นบริษัทได้ปรับลดหน่วยธุรกิจที่ไม่สร้ำงผลก ำไรและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับ

ฐำนะกำรเงินปัจจุบัน ส่วนกลยุทธ์ระยะยำวจะขยำยธุรกิจของบริษัทจำกต้นน  ำไปสู่ปลำยน  ำ ร่วมกับพันธมิตรสร้ำง

โอกำสและเพ่ิมรำยได้ให้กับบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือที่มีกำรให้บริกำรที่ครบวงจร มุ่งเน้นงำนบริกำรด้ำนงำนซ่อม

บ ำรุงและตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 
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ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561-2562 

ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด (ส ำนักงำน) 
 (บำท) 

 
รำยชื่อบริษัท และบริษัทย่อย 

รวมค่ำสอบบัญชี รวมค่ำสอบบัญชี 

ปี 2561 ปี 2562  

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) 1,470,000 1,770,000 

บจก. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 480,000 555,000 

บจ   พีพีเอส เอนเนอยีฯ 170,000 170,000 

บจก. โอเอซีส ดีเวลลอปเม้นท์ 40,000 40,000 

บจก. พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 40,000 40,000 

บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ 20,000 20,000 

รวมค่ำสอบบัญชี 2,240,000 2,595,000 

(บำท) 

ค่ำบริกำรอ่ืนๆ (Non Audit Fee) 25,753 14,795 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 
ความเห็น   
 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) และเฉพำะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีสิ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ  ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนด
จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ
งบกำรเงิน  และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี   ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 2 กลุ่มบริษัทประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็น
เวลำหลำยปี โดยงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของกลุ่มบริษัทมี          ผล
ขำดทุนเป็นจ ำนวน 56.98 ล้ำนบำท และจ ำนวน 47.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี สิน
หมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 929.05 ล้ำนบำท และจ ำนวน 887.22 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรติดลบเป็นจ ำนวน 744.77 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 695.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้พิพำกษำกลับให้มีกำร
ฟืน้ฟูกิจกำรและตั งลูกหนี  (บริษัท) เป็นผู้ท ำแผนตำมพระบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2458 มำตรำ 90/10  เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
ได้ประกำศค ำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจกำรและตั งบริษัท (ลูกหนี ) เป็นผู้ท ำแผนลงในรำชกิจจำ นุเบกษำแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 
2562 และได้แจ้งค ำสั่งดังกล่ำวไปยังนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้ำหนี ทั งหลำยทรำบเพื่อยื่นค ำขอรับช ำระหนี ต่อเจ้ำพนักงำน
พิทักษ์ทรัพย์ภำยในวันที่ 22 มีนำคม 2562  อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังที่ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้พิพำกษำกลับให้บริษัทฟื้นฟูกิจกำร 
เจ้ำหนี ซึ่งเป็นผู้คัดค้ำนในคคีจ ำนวน 3 รำย ได้ยื่นขออนุญำตฎีกำและยื่นฎีกำต่อศำลเพื่อคัดค้ำนค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญ
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พิเศษที่พิพำกษำให้บริษัทฟื้นฟูกิจกำร และตั งให้บริษัท (ลูกหนี ) เป็นผู้ท ำแผน เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 ศำลล้มละลำยกลำงนัดฟัง
ค ำสั่งคดีที่มีผู้คัดค้ำนยื่นค ำร้องขออนุญำตฏีกำพร้อมฎีกำคัดค้ำนค ำพิพำกษำอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ ผลคือศำลมีค ำสั่งรับฏีกำของผู้
คัดค้ำนไว้พิจำรณำ และให้ลูกหนี  (บริษัท) ยื่นแก้ฎีกำภำยใน 30 วัน นับแต่วันรับค ำสั่ง และในส่วนของคดีฟื้นฟูกิจกำร ศำล
ล้มละลำยกลำงก ำหนดนัดสบืพยำนผูร้้องและผูค้ัดค้ำนในวันที่ 8 และ 9 เมษำยน 2563 เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณท์ี่กล่ำวตลอดจน
เรื่องอื่นที่กล่ำวถึงในหมำยเหตุข้อที่ 2  แสดงให้เห็นว่ำ มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นัยส ำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของบริษัท ทั งนี ควำมเชื่อมั่นต่องบกำรเงินของข้ำพเจ้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจำกเรื่องนี  

  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน  ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  ทั งนี  ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเรื่องเหล่ำนี  
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 
 
อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อท่ี 17 
 

 ตำมงบกำรเงินรวมรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กลุ่มบริษัทมีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ในงบกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็น
จ ำนวน 4.39 ล้ำนบำท  และจ ำนวน 6.45 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ข้ำพเจ้ำจึงก ำหนดให้กำรทดสอบมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์เป็นเรื่องที่ส ำคัญในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ เนื่องจำกข้อมูลที่ผู้ประเมินน ำมำใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ ดังนั นผู้ประเมินจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรเลือกสินทรัพย์ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับสินทรัพย์ของบริษัทมำเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและใช้เทคนิคในกำรปรับปรุงข้อมูลรำคำซื อขำยให้เหมำะสมกับสินทรัพย์
ของบริษัท และในกรณีที่สินทรัพย์มีลกัษณะเฉพำะ ผู้ประเมินจ ำเป็นต้องก ำหนดปัจจัยที่เกิดจำกกำรเสื่อมสภำพทำงกำยภำพ ควำม
ล้ำสมัย และกำรเสื่อมค่ำทำงเศรษฐกิจหรือจำกปัจจัยภำยนอกซึ่งอำจเป็นสำเหตุให้สินทรัพย์ไม่ถูกใช้งำนตำมปกติ และกำร
เปลี่ยนแปลงสมมติฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อย่ำงมีนัยส ำคัญ  ดังนั นข้ำพเจ้ำ
จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรทดสอบควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนที่ผู้ประเมินน ำมำใช้ 
 

วิธีกำรตรวจสอบ 
 

- ข้ำพเจ้ำได้ประเมินควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนและวิธีกำรที่ผู้ประเมินน ำมำใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ 
ดังนี  
 
1) อ่ำนรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของดุลยพินิจที่ผู้ประเมินน ำมำใช้สนับสนุนกำร

ก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ 
 

2) ทดสอบควำมเหมำะสมและเพียงพอของหลักฐำนที่ผู้ประเมินใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ โดยกำรทดสอบ
หลักฐำนที่ผู้ประเมินได้รับจำกผู้บริหำรกับข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทท่ีเกิดขึ นจริง 
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3) ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำ 
 

 จำกกำรทดสอบดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำพบว่ำสมมติฐำนที่ผู้ประเมินน ำมำใช้ในกำรจัดท ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์นั นมีควำม
สมเหตุสมผลแล้ว 
 
ข้อมูลอื่น 
 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น  ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี  แต่ไม่รวมถึง         งบกำรเงิน
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั น  ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีนี  
 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 
 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี  หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ  ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 
 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม)  และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมี
ควำมตั งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ 
 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูและกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย  ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
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รำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำนี  
 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ  กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 
 

- ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน  ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั น  และ
ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  ควำมเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงท่ี เกิดจำกข้อผิดพลำด  
เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด  กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน  กำรตั งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล  
กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

- ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษัท 

 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท ำขึ นโดยผู้บริหำร 
 

- สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่  ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อ
สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ  ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยที่
เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ  ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป  ข้อสรุปของ
ข้ำพเจ้ำขึ นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ  อย่ำงไรก็ตำม  
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

 

- ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเนื อหำของงบกำรเงินโดยรวม  รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร 

- ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม  ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง  กำร
ควบคุมดูแลและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ 
 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้  ประเด็นที่มี
นัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
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ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระ
และได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำม
เป็นอิสระ 
 

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ  ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ ำนี ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่
กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว  หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ น  ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ
ไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 
 
 

บริษัท เอส พี  ออดิท จ ำกัด 

 
    (นำงสำวยุพิน ชุ่มใจ)  

                   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8622 
 
 
 
กรุงเทพมหำนคร 
วันท่ี 6 มีนำคม 2563 
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 28,638,064              47,276,345               15,135,462                40,662,915              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 92,490,749              69,220,929               45,750,396                28,706,040              
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 70,285,356              46,781,938               41,712,492                33,122,908              
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 2,672,212                3,193,437                 2,603,736                  1,357,180                
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,299,403                1,159,308                 -                             -                          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน -                          -                           -                             -                          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                           -                             -                          
สินคา้คงเหลือ 12,271,567              10,541,378               9,288,361                  7,528,787                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,267,048                6,297,706                 3,748,813                  3,606,217                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 213,924,399            184,471,041             118,239,260              114,984,047            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4,089,375                8,598,510                 1,296,330                  5,836,654                
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                           79,328,543                79,328,543              
เงินลงทนุในบริษทัอ่ืน 100,000                   -                           -                             -                          
เงินมดัจ าโครงการ 5,300,000                -                           -                             -                          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                           -                             -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 38,586,948              38,586,948               35,562,948                35,562,948              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 243,980,336            313,455,063             198,610,341              207,869,866            
สิทธิการใชน้ ้า -                          4,159,562                 -                             -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,382,456                2,904,677                 1,142,281                  1,473,040                
ค่าความนิยม -                          -                           -                             -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,750,913                3,129,745                 -                             -                          
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 25,085,559              26,384,962               -                             -                          
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 21,020,660              26,854,659               6,264,767                  15,919,264              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,167,361                2,350,225                 2,363,298                  1,907,690                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 345,463,608            426,424,351             324,568,508              347,898,005            
รวมสินทรัพย์ 559,388,007            610,895,392             442,807,768              462,882,052            

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

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

 
 

 

 

 



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 103 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ต่อ 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
หน้ีสินผิดนดัช าระ 608,079,497            608,079,497             566,597,667              566,597,667            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 287,914,718            273,963,631             250,703,995              231,412,192            
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 62,647,016              62,522,494               62,647,016                62,522,494              
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 27,045,245              27,262,119               27,045,245                27,262,120              
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 7,392,000                6,012,000                 -                             -                          
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 675,379                   1,210,330                 -                             191,283                   

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการอ่ืน 63,434,303              73,434,303               27,588,886                27,588,886              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475,000              11,475,000               2,625,000                  2,625,000                
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 56,828,624              56,828,624               56,828,624                56,828,624              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,482,371              15,421,470               11,421,540                9,832,048                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,142,974,153         1,136,209,468          1,005,457,973           984,860,314            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,053,054              23,228,054               -                             -                          
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,869,485                838,328                    -                             -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,668                     1,423,807                 -                             -                          
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 38,943,565              30,679,354               26,323,207                19,718,550              
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ 106,305,244            106,305,244             106,305,243              106,305,244            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 161,187,016            162,474,787             132,628,450              126,023,794            
รวมหนีสิ้น 1,304,161,169         1,298,684,255          1,138,086,423           1,110,884,108         

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 
 
 
 
 



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 104 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 128,893,569            128,893,569             128,893,569              128,893,569            
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้ (940,360,932)           (940,360,932)            (940,360,932)             (940,360,932)           
ขาดทนุสะสม (2,769,005,396)        (2,715,677,601)         (2,654,701,058)          (2,607,424,459)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 67,244,887              67,244,887               -                             -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (742,338,106)           (689,010,311)            (695,278,655)             (648,002,056)           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2,435,056)               1,221,448                 -                             -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (744,773,162)           (687,788,863)            (695,278,655)             (648,002,056)           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 559,388,007            610,895,392             442,807,768              462,882,052            

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
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หน้า 105 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญา 394,988,039            339,152,905          210,014,061            186,114,035            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา 7,111,721                8,336,094              -                          -                          

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 402,099,760            347,488,999          210,014,061            186,114,035            

ตน้ทนุการใหบ้ริการ

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการตามสญัญา (340,611,153)          (316,766,442)         (192,000,157)          (171,718,463)          
ตน้ทนุจากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา (10,818,097)            (11,754,695)           -                          -                          
รวมตน้ทนุจากการใหบ้ริการ (351,429,250)          (328,521,137)         (192,000,157)          (171,718,463)          

ก าไรขั้นตน้ 50,670,510              18,967,862            18,013,904              14,395,572              
รายไดอ่ื้น 4,578,348                3,111,262              5,477,758                5,684,004                
ก าไรจากการโอนกลบัรายการหน้ีสิน -                          1,203,185              -                          1,203,185                
ค่าใชจ่้ายในการขาย (951,084)                 (1,636,012)            (520,110)                 (1,320,210)              
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบัรายการ) (631,842)                 (1,217,656)            (292,510)                 (642,426)                 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,389,602)              (1,376,000)            (6,448,678)              -                          

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสิทธิการใชน้ ้า (4,159,562)              -                        -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (99,743,389)            (86,614,830)           (63,337,826)            (58,648,743)            
ตน้ทนุทางการเงิน (2,963,212)              (123,371,543)         (169,137)                 (117,872,601)          

ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้ (57,589,833)            (190,933,732)         (47,276,599)            (157,201,219)          

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 605,534                   (107,992)               -                          -                          

ขาดทุนส าหรับปี (56,984,299)            (191,041,724)         (47,276,599)            (157,201,219)          

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน้า 106 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

ขาดทุนส าหรับปี (56,984,299)            (191,041,724)         (47,276,599)            (157,201,219)          

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          1,827,800           -                          -                          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          -                        -                          -                          

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

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี -                          1,827,800              -                          -                          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (56,984,299)            (189,213,924)         (47,276,599)            (157,201,219)          

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (53,327,795)            (179,730,183)         (47,276,599)            (157,201,219)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,656,504)              (11,311,541)           -                          -                          

(56,984,299)            (191,041,724)         (47,276,599)            (157,201,219)          
-                          -                        -                          -                          

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (53,327,795)            (178,411,974)         (47,276,599)            (157,201,219)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,656,504)              (10,801,950)           -                          -                          

(56,984,299)            (189,213,924)         (47,276,599)            (157,201,219)          
-                          -                        -                          -                          

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.019)                     (0.065)                   (0.017)                     (0.057)                     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หน้า 107 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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 2561 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)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        
ขาดทนุส าหรับปี -                     -                     -                     (179,730,183)         -                             -                       (179,730,183)      (11,311,541)        (191,041,724)        
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส 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)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                     -                     -                     (53,327,795)           -                             -                       (53,327,795)        (3,656,504)          (56,984,299)          
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                     -                     -                        -                             -                       -                      -                      -                        

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     (53,327,795)           -                             -                       (53,327,795)        (3,656,504)          (56,984,299)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,770,889,766    128,893,569       (940,360,932)      (2,769,005,396)      67,244,887                67,244,887           (742,338,106)      (2,435,056)          (744,773,162)        

-                        -                      -                        

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                                  บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 108 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

(หน่วย : บาท)

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ส่วนต ่า ขาดทุน
เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 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)                  
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส 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)                  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                                  -                                  -                                  (47,276,599)                    (47,276,599)                    
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  -                                  (47,276,599)                    (47,276,599)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,770,889,766                 128,893,569                    (940,360,932)                  (2,654,701,058)                (695,278,655)                  

-                                  -                                  

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ขาดทนุก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (57,589,832)   (190,933,732)   (47,276,599)   (157,201,219)   
ปรับรายการกระทบ(ขาดทนุ)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

     จากกิจกรรมด าเนินงาน 
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,378,550      1,149,006        292,510         268,266           
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(โอนกลบั) (633,783)        2,825,293        659,464         2,955,102        
ค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 27,906,764    32,266,195      13,471,685    15,333,198      
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 576,821         1,248,160        330,759         1,003,719        
ขาดทนุจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีไม่ไดใ้ช้ 1,787,768      1,248,909        75,377           6,376               
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสิทธิการใชน้ ้า 4,159,562      -                  -                 -                  
ขาดทนุจากดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,389,502      1,376,000        6,448,678      -                  
ขาดทนุจากดอ้ยค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 576,227         1,440,752        -                 -                  
(ก าไร)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยอ่ื์น -                 (31,981)            -                 (55,981)            
(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียน (31,064)          -                  (31,064)          -                  
(ก าไร)จากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,262,682)     (404,203)          (572,501)        (376,819)          
(ก าไร)จากการโอนกลบัหน้ีสิน -                 (1,203,185)       -                 (1,203,185)       
ตน้ทนุบริการและดอกเบ้ียจ่าย 9,931,671      8,431,154        8,093,376      4,254,037        
ดอกเบ้ียรับ (198,467)        (292,092)          (572,501)        (1,481,703)       
ดอกเบ้ียจ่าย 2,963,211      123,371,543    169,137         117,872,601    

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (6,045,752)     (19,508,181)     (18,911,679)   (18,625,608)     

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (24,102,012)   10,111,113      (18,609,706)   20,425,856      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ (24,076,292)   19,692,822      (8,589,583)     12,195,972      
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 521,225         (907,818)          -                 127,410           
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,159,308      1,027,853        -                 -                  
สินคา้คงเหลือ (1,096,405)     (3,551,484)       (2,419,039)     (2,955,474)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,657           885,735           (142,595)        370,911           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,117,136)     (867,000)          (455,608)        (852,000)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
หน้ีสินผิดนดัช าระ -                 25,760             -                 -                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,078,053    (11,635,280)     19,161,137    (11,163,756)     
เงินล่วงหนา้จากลูกคา้ 124,522         -                  124,522         -                  

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน(ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (216,875)        (433,206)          (216,875)        (433,206)          
ประมาณการผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง -                 (18,929)            -                 (18,929)            
ตน้ทนุท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ -                 (5,266,283)       -                 (5,266,283)       
ประมาณการเบ้ียปรับงานล่าชา้ -                 (3,531,734)       -                 (3,531,734)       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,060,900      (1,686,680)       1,589,492      (2,416,505)       
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,667,461)     (1,579,920)       (1,488,720)     (1,415,485)       
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน (46,347,268)   (17,243,232)     (29,958,654)   (13,558,831)     
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 224,984         321,379           598,784         231,840           
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,797,657)   (11,684,110)     (6,264,767)     (6,912,020)       
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 15,843,887    30,789,742      15,843,887    30,789,742      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน (42,076,054)   2,183,779        (19,780,750)   10,550,731      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4,509,136      4,274,714        4,540,324      4,536,570        
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัอ่ืน (100,000)        -                  -                 -                  
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (13,619,970)   (4,745,260)       (10,663,446)   (2,619,271)       
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 53,899,804    406,458           575,110         377,000           
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (54,600)          -                  -                 -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 44,634,370    (64,088)            (5,548,012)     2,294,299        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการอ่ืน (10,000,000)   4,000,000        -                 -                  
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,795,000)     (1,716,000)       -                 -                  
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,342,485)     (1,903,986)       (191,283)        (333,456)          
จ่ายช าระดอกเบ้ีย (2,059,112)     (2,843,714)       (7,408)            (27,755)            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (21,196,597)   (2,463,700)       (198,691)        (361,211)          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (18,638,281)   (344,009)          (25,527,453)   12,483,819      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 47,276,345    47,620,354      40,662,915    28,179,096      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 28,638,064    47,276,345      15,135,462    40,662,915      

-                 -                  -                 -                  

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  
  

   

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
 

บริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์และจดทะเบียนแปรสภำพ เป็น
บริษทัมหำชนจ ำกดัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2538 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขท่ี 0107538000291 ส ำนกังำนใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมำน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 

 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรตำมสญัญำกำรก่อสร้ำง วศิวกรรมและกำรบริกำรทำง
อุตสำหกรรม 

 

2. กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

กลุ่มบริษทัประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองเป็นเวลำหลำยปี โดยงบกำรเงินรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ของกลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนเป็นจ ำนวน 56.98 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน 189.21 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะของบริษทั จ ำนวน 47.27 ลำ้นบำทและจ ำนวน 157.20 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนตำม
งบกำรเงินจ ำนวน 929.05 ลำ้นบำท และจ ำนวน 951.74 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของบริษทัจ ำนวน 887.22 
ลำ้นบำท และจ ำนวน 869.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นในงบ
กำรเงินรวมติดลบเป็นจ ำนวน 744.77 ลำ้นบำท และจ ำนวน 687.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของบริษทั 
จ ำนวน 695.28 ลำ้นบำท และจ ำนวน 648.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ปัจจุบนับริษทัถูกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมำย SP (Trading Suspension) เน่ืองจำกบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินท่ี
เขำ้ข่ำยอำจถูกตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ำกกำรเป็นบริษทัจดทะเบียน และเม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 
2562  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดข้ยำยเวลำแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนใหบ้ริษทัออกไปจนถึงวนัท่ี 8 
มีนำคม 2563 หรือวนัท่ีศำลลม้ละลำยมีค ำสั่งไม่เห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจกำรแลว้แต่แวลำใดจะถึงก่อน ปัจจุบนั
บริษทัอยู่ระหว่ำงกำรขอขยำยเวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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กำรฟ้ืนฟูกจิกำรของบริษทั 
 

คร้ังท่ี 1 :  เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2558 บริษทัไดถู้กเจำ้หน้ีกำรคำ้รำยหน่ึงยื่นค ำร้องต่อศำลลม้ละลำยกลำง
เพ่ือขอให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำร และเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งรับค ำร้อง
ขอฟ้ืนฟูกิจกำรแลว้ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ. 6/2559 และมีเจำ้หน้ีจ ำนวน 6 รำยไดย้ื่นคดัคำ้นและมี
ควำมประสงค์ท่ีจะต่อสู้คดี ทั้ งน้ีในระหว่ำงปี 2559 เจ้ำหน้ีท่ียื่นคัดค้ำนรำยท่ี 5  ซ่ึงเป็นเจ้ำหน้ี
สถำบันกำรเงินท่ีมีบุริมสิทธิเพียงรำยเดียวของบริษัทได้ยื่นค ำร้องเพ่ือขอถอนคัดค้ำนต่อศำล
ลม้ละลำย และศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้ถอนคดัคำ้นแลว้ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2560  ศำล
ลม้ละลำยกลำงไดพิ้พำกษำยกค ำร้องขอเขำ้แผนฟ้ืนฟกิูจกำรตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี ฟ.20/2560 

 

คร้ังท่ี 2 :  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2560 มีมติให้บริษทัเป็นผูร้้อง
ขอใหฟ้ื้นฟูกิจกำรของบริษทัต่อศำลลม้ละลำยกลำงดว้ยตนเอง และเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2560 ศำล
ลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรแลว้ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ. 23/2560 ต่อมำเม่ือ
วนัท่ี 8 มีนำคม 2561  ศำลลม้ละลำยกลำงได้พิพำกษำยกค ำร้องขอเข้ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำร ตำมคดี
หมำยเลขแดงท่ี ฟ.9/2561 

 

เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2561 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำสั่งศำลลม้ละลำยกลำงไปยงัศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนญัพิเศษแผนกคดีลม้ละลำยกลำง พร้อมกบัยื่นค ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
อุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ  และค ำร้องขออนุญำตไม่จดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ท่ีศำลลม้ละลำยกลำง   

 

เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไดพิ้พำกษำกลบัใหมี้กำรฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้ง
ลูกหน้ี (บริษทั) เป็นผูท้  ำแผนตำมพระบญัญติัลม้ละลำย พ.ศ. 2458 มำตรำ 90/10  และเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 
2562 เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยไ์ดป้ระกำศค ำสั่งให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งบริษทั (ลูกหน้ี) เป็นผูท้  ำแผนลง
ในรำชกิจจำนุเบกษำ  และแจง้ค ำสั่งดงักล่ำวไปยงันำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและเจำ้หน้ีทั้งหลำยทรำบ และ
ด ำเนินกำรยื่นค ำขอรับช ำระหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยภ์ำยในวนัท่ี 22 มีนำคม 2562 

 

ภำยหลงัครบก ำหนดกำรยื่นขอรับช ำระหน้ีในวนัดงักล่ำว พบว่ำมีเจำ้หน้ีของบริษทัยื่นขอรับช ำระหน้ี
เป็นจ ำนวน 67 รำย รวมจ ำนวนเงินท่ียื่นขอรับช ำระหน้ีเป็นเงิน 2,508.34 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเงินตน้ 1,815.61 
ลำ้นบำท และดอกเบ้ีย 692.73 ลำ้นบำท  (ยอดหน้ีคงคำ้งตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวน 993.00 ลำ้น
บำท)   

 

อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัท่ีศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไดพิ้พำกษำกลบัให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำร เจำ้หน้ีซ่ึง
เป็นผูค้ดัคำ้นในคดีจ ำนวน 3 รำย  คือ ผูค้ดัคำ้นรำยท่ี 4 6 และ 7 ไดย้ื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำและยื่นฎีกำต่อศำล
เพ่ือคดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษท่ีพิพำกษำใหล้กูหน้ี (บริษทั) ฟ้ืนฟกิูจกำรและตั้งใหลู้กหน้ี
เป็นผูท้  ำแผน ทนำยควำมของบริษทัไดย้ื่นค ำโตแ้ยง้คดัคำ้นค ำร้องขออนุญำตฎีกำของเจำ้หน้ีทั้งสำมรำยแลว้คดีอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ทั้ งน้ีเจำ้หน้ีทั้ งสำมรำยได้ยื่นขอรับช ำระหน้ีเป็นเงินรวม 482.26 ลำ้นบำท 
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ประกอบด้วยเงินต้น 315.67 ล้ำนบำท และดอกเบ้ีย 166.59 ล้ำนบำท   (ยอดหน้ีคงค้ำงตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวน 171.09 ลำ้นบำท) 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2563 ศำลลม้ละลำยกลำงนดัฟังค ำสั่งคดีท่ีมีผูค้ดัคำ้นยื่นค ำร้องขออนุญำตฏีกำ
พร้อม  ฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ ผลคือศำลมีค ำสั่งรับฏีกำของผูค้ดัคำ้นไวพิ้จำรณำ และ
ใหลู้กหน้ี (บริษทั) ยื่นแกฎี้กำภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัรับค ำสั่ง และในส่วนของคดีฟ้ืนฟูกิจกำร ศำลลม้ละลำย
กลำงก ำหนดนดัสืบพยำนผูร้้องและผูค้ดัคำ้นในวนัท่ี 8 และ 9 เมษำยน 2563 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
ตำมล ำดบัของบริษทัได้จดัท ำข้ึนตำมเกณฑ์กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองบนขอ้สมมติฐำนท่ีว่ำบริษทัจะมีเงินทุน
หมุนเวียนท่ีเพียงพอจำก 1) รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรระยะยำวจำกลูกคำ้รำยใหญ่ (สัญญำมีอำยุ 3 ปี นับจำก
วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2562) ทั้งน้ีสญัญำดงักล่ำวจะส้ินสุดในวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2565  2) สัญญำใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้
รำยย่อยหลำยรำย ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุกำรใหบ้ริกำรประมำณสองปี และ 3) กำรสนบัสนุนวงเงินเครดิตจำกคู่คำ้
เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติอยำ่งต่อเน่ือง  และจำกค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษท่ีมีค ำสั่ง
อนุญำตใหบ้ริษทัเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำรตำมท่ีกล่ำวมำในวรรคก่อน ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บกำรคุม้ครอง
ตำมมำตรำ 90/12 ท่ีว่ำดว้ย “หลกัสภำวะพกักำรช ำระหน้ี  (Moratorium หรือ Automatic Stay)” ในระหว่ำง
กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำรผูท้  ำแผนจึงเช่ือวำ่บริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะใชใ้นกำรด ำเนินงำนในอีก
หน่ึงปีขำ้งหน้ำ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัยงัมีควำมไม่แน่นอนสูง เน่ืองจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรเพ่ิงอยู่ระหว่ำงกำร
เร่ิมตน้และตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำรอีกหลำยขั้นตอน   

  

3. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำข้ึนตำมหลักกำรบัญ ชี ท่ี รับรองทั่วไปภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้งตำมพระรำชบญัญติั
วิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติใหป้ระกำศใชแ้ลว้  

 

งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพ่ือใช้ในประเทศไทย และจดัท ำเป็นภำษำไทย งบ
กำรเงินฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 

 

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

 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
และจดัท ำข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศก ำหนดให้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ีกบังบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 
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  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 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 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 

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 
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  วนัถือปฏิบติั 

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  ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 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  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน 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 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้กบังบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและ
ฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวด
ปัจจุบนั  

 

นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชียงัไดป้ระกำศก ำหนดใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกบังบกำรเงินในงวด
บญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

 
  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญำเช่ำ 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 

 
กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้กบังบกำรเงินงวดอนำคตก่อนวนัถือปฏิบติั 
ปัจจุบันและฝ่ำยบริหำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ ในงวดท่ีเร่ิมน ำมำถือปฏิบติั 
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ในกำรจดัท ำงบกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำน 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย 
กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้
 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดร้ับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่ประมำณกำรดงักล่ำวไดร้ับกำรทบทวน หำกกำรปรับ
ประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนำคต  หำกกำรปรับ
ประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคตโดยรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมำณกำรซ่ึงมีควำมไม่
แน่นอนและตอ้งใชข้อ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี และมีผลกระทบส ำคญัต่อกำร
รับรู้จ ำนวนเงินในงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 
 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน และ
สินทรัพยอ่ื์น 

 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน รำยได้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงำน และสินทรัพยอ่ื์น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

 บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เม่ือพบว่ำบริษทัเหล่ำนั้นด ำเนินธุรกิจท่ี
ไดรั้บผลกระทบอย่ำงมำกจำกภำวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอำจตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนท่ีมูลค่ำของเงินลงทุน
ดงักล่ำวจะปรับเพ่ิมข้ึน ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวตำมดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 
อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ดังนั้น กำร
ปรับปรุงค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงักล่ำวอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ 
 

 ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ โดยฝ่ำยบริหำรจะ
ท ำกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน 
หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนเน่ืองจำกกำรขำยหรือเลิกใช ้

 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์
นั้น 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

 ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตนัตน ทั้งน้ีอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ท่ีฝ่ำยบริหำรก ำหนดข้ึนจะตอ้งสัมพนัธ์กบัรูปแบบกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคตของสินทรัพย ์ ในกำรพิจำรณำ
ว่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีขอ้บ่งช้ีว่ำจะดอ้ยค่ำหรือไม่ จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรเพ่ือประเมินมูล
ค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต เพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำ
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไร
ทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

ประมำณกำรค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ 
 

 ในกำรประมำณกำรค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำช้ำฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ค่ำใชจ่้ำยค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในกำรจ่ำยค่ำเบ้ียปรับงำนล่ำชำ้ตำม
เง่ือนไขตำมสญัญำท่ีท ำไวก้บัลกูคำ้ในแต่ละรำย 

 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 
 

 มลูค่ำปัจจุบนัของกำรประมำณกำรหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำนเกษียณอำยุค ำนวณโดยขอ้สมมติฐำนต่ำง 
 ๆอตัรำคิดลดรวมอยู่ในขอ้สมมติฐำน ซ่ึงใชใ้นกำรก ำหนดค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำตอบแทนพนกังำนเกษียณอำย ุ

กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ จะมีผลต่อยอดประมำณกำรหน้ีสินค่ำตอบแทนพนักงำนเกษียณอำยุ กลุ่ม
บริษทัไดก้ ำหนดอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมทุกปี โดยใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดอนำคตส ำหรับ
กำรช ำระหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน ในกำรก ำหนดอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมดงักล่ำว กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ีย
ของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงมีระยะเวลำครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัก ำหนดช ำระของหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน 

 

สัญญำเช่ำ 
 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร
ไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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คดีฟ้องร้อง 
 

 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยและกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย
ตำมปกติธุรกิจ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และตั้ง
ค่ำเผื่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ในบญัชีในจ ำนวนท่ีสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีในรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม  ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

 

มลูค่ำยติุธรรม 
 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือ
ขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดท่ีมีสภำพคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
มลูค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองในกำรประเมินมลูค่ำ ซ่ึงตวัแปร
ท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงดำ้นเครดิต สภำพ
คล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำร
เปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมลูค่ำยติุธรรม 

 
กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี 

 
4. หลกัเกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

4.1 งบกำรเงินรวม ประกอบดว้ย งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

4.2 บริษทัย่อย เป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจ
ควบคุมทั้ งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น 
เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัย่อย งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบกำรเงิน
รวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

 

4.3 งบกำรเงินรวม จดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์
ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 

4.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

4.5 งบกำรเงินรวมไดร้วมรำยกำรบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย หลงัจำกตดัรำยกำรระหว่ำงกนั ซ่ึงยอดคงคำ้ง
ระหวำ่งบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ อตัรำร้อยละของ
กำรถือหุน้ทำงตรงของบริษทัมีดงัน้ี 
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ช่ือกิจกำร 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้ง 

ในประเทศ 

 

บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 

   2562 2561 

บริษัทย่อย     

บริษทั พีเออี เอนเนอร์ย ีโซลูชัน่ จ  ำกดั ใหบ้ริกำรอบรมกฏหมำยดำ้นพลงังำน  ไทย 99.99 99.99 

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ใหบ้ริกำรตรวจสอบในกลุ่มอุตสำหกรรม
น ้ำมนัและก๊ำซ  

ไทย 72.12 72.12 

Pacific Resources International Limited (BVI) ก่อสร้ำงและจดัหำบุคลำกร * หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน 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 
งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยจดัท ำข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบกำรเงินเช่นเดียวกบับริษทั และจดัท ำโดยใชน้โยบำย

กำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนั 
 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมวดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมนั้น 

 

5. นโยบำยกำรบญัชี 
 

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 

 

5.3 สินคำ้คงเหลือ  
 

5.3.1 วสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่แสดงตำมรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่
อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่ 
 

5.3.2 งำนระหวำ่งท ำประกอบดว้ยตน้ทุนของค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำน ค่ำงำนผูรั้บเหมำ ค่ำบริกำร และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืน แสดงในรำคำทุนหรือมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
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5.4 เงินลงทุน 
 

5.4.1 เงินลงทุนทัว่ไปบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิด้วยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสมและจะบนัทึกรับรู้
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุน
เกิดกำรดอ้ยค่ำ  

5.4.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำสะสมและจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
เม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
 

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

 

5.6 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 

 
 
 

ตน้ทุนของกำรเปล่ียนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีควำม
เป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และ
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สำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ตน้ทุนของกำรเปล่ียนแทนจะถูกคิดค่ำเส่ือม
รำคำตำมเกณฑอ์ำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณจำกผลต่ำงระหวำ่งเงินสดรับ
สุทธิกบัมลูค่ำตำมบญัชีและรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนของงวดนั้น 

 

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

 

5.8 ค่ำควำมนิยม 
 

ค่ำควำมนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีบริษทัมีส่วนแบ่งใน
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้ำซ่ึงบริษทันั้น ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัย่อย
จะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 

ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสม ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทั้งน้ีมูลค่ำคงเหลือตำม
บญัชีของค่ำควำมนิยมจะถกูรวมค ำนวณในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรขำยกิจกำร 

 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิด
กระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซ่ึงคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชนจ์ำกกำรรวมธุรกิจ ซ่ึงค่ำควำมนิยมเกิดข้ึนจำกส่วนงำนปฏิบติักำรท่ีระบุได ้

 

5.9 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 

5.10 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 
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5.11 หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียแสดงมลูค่ำรำคำทุน โดยบนัทึกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเกิดหน้ีสินเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 
 

5.12     ผลประโยชนข์องพนกังำน 
 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังำน 
 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 

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 

 

5.13 ประมำณกำรหน้ีสิน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ของกำรเกิด
ภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ภำระผูกพนัดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ หำกคำดวำ่จะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำย
ช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงแน่นอน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยจ่ำย ท่ีไดรั้บ
คืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง และแสดงค่ำใชจ่้ำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประมำณกำรหน้ีสินในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจำกจ ำนวนรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บ
คืนท่ีรับรู้ไว ้

5.14 สญัญำเช่ำกำรเงิน 
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 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 
 

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

 

5.16 ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองจะมีจ ำนวนไม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปันผลได ้

 

5.17 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัทย่อยตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดเ้ป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั
ใหญ่ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมแยกจะแสดงรำยกำรในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมแยกแสดงในงบก ำไรขำดทุน
รวม ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกจดัสรรใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม แมว้่ำจะท ำใหส่้วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ 

 
5.18 กำรรับรู้รำยได ้
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5.18.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจกำรควบคุมสินคำ้ท่ีตกลงกนัให้แก่ผู ้
ซ้ือและภำระท่ีตอ้งปฏิบติัไดเ้สร็จส้ินลง  ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะถือวำ่ไดโ้อนอ ำนำจกำรควบคุมสินคำ้
เม่ือกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบสินคำ้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อตำมเง่ือนไขของสัญญำหรือขอ้ตกลง และลกูคำ้ยอมรับ
ในสินคำ้ท่ีส่งมอบแลว้ 

 

5.18.2 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรธุรกิจน ้ำมนัและก๊ำซ จะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบอ ำนำจ
กำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรตลอดช่วงเวลำหน่ึงและถือว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอด
ช่วงเวลำหน่ึง  ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัเลือกวิธีปัจจยัน ำเขำ้ในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้ของกำรปฏิบติั
ตำมภำระท่ีต้องปฏิบัติให้เสร็จส้ินให้สมบูรณ์ โดยอำ้งอิงกับจ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนของ
พนกังำน และตน้ทุนทำงตรงท่ีก่อใหเ้กิดควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำใหภ้ำระท่ีของปฏิบติัเสร็จส้ิน 
เปรียบเทียบกบัปัจจยัน ำเขำ้ท่ีคำดวำ่จะใชท้ั้งหมดเพ่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน  

 

 กลุ่มบริษทัจะไม่รวมตน้ทุนท่ีไม่ไดส้ะทอ้นภำพกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัในกำรโอนกำร
ควบคุมสินคำ้หรือบริกำรไปให้กบัลูกคำ้ เขำ้เป็นส่วนหน่ีงของมูลค่ำปัจจยัน ำเขำ้ท่ีจะน ำมำใช้
ในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้ของกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินใหส้มบูรณ์ 

 

5.18.3 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรผลิตน ้ ำประปำ จะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบอ ำนำจกำร
ควบคุมสินค้ำหรือบริกำรตลอดช่วงเวลำหน่ึงและถือว่ำภำระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ินตลอด
ช่วงเวลำหน่ึง  ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัเลือกวิธีผลผลิตในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้ของกำรปฏิบติัตำม
ภำระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินใหส้มบูรณ์ โดยอำ้งอิงกบัจ ำนวนผลผลิตท่ีได ้  

 

5.18.4    ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

5.18.5    เงินปันผลรับ เงินปันผลรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

 

5.19 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
 

5.19.1  รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรำยกำร
ดงักล่ำว 

 

5.19.2 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท ำนองเดียวกนัซ่ึงรวมดอกเบ้ียผิดนัด
ช ำระ โดยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในปีท่ีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ี
มีกำรบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำร
จดัหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยด์งักล่ำวก่อนท่ีจะน ำมำใชเ้องหรือเพ่ือขำย ดอกเบ้ียซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

5.19.3 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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5.20 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 ์

 

5.21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัย่อย 
หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทั
ย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 
นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทัผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูง
ให้ปฏิบัติตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

5.22 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนส ำหรับปีส่วนของบริษทัใหญ่(ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและช ำระแลว้ดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหว่ำงปี
บญัชี  

 

5.23 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนเปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำนธุรกิจ
เป็น ส่วนธุรกิจท่ีจดัหำผลิตภณัฑห์รือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงไปจำกควำม
เส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 
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5.24 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัและเกณฑก์ำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

 

5.25 กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำย
เพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผู ้
ร่วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมลูค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับ แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ี
สำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ
กำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 : เป็นขอ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั
และบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่ำ 

ระดบั 2 : เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำร
วดัมลูค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

 
6. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษทักับบุคคลและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561   2562  2561 
ลูกหน้ีอ่ืน        

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) -  -  858  1,069 
Pacific Resources International Limited (BVI) -  -  10,798  10,798 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั -  -  90  90 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  1,747  2,883 

รวม -  -  13,493  14,840 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (12,545)  (13,681) 
สุทธิ -  -  948  1,159 
        

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  5,449  4,169 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (5,449)  (4,169) 
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 -  -  -  - 

        

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

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561   2562  2561 

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 -  -  16,374  16,000 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  374 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  16,374  16,374 
  

 

     

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (16,374)  (16,000) 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  (374) 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (16,374)  (16,374) 
สุทธิ -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 
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ณ วนัท่ี 31ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั ไม่มีสญัญำระหวำ่งกนั และไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

 

ณ วนัท่ี 31ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัในรูปสัญญำเงินกูอ้ำยุ 18 เดือน นบัจำกวนัท่ีในสัญญำ คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 8.00 ต่อปี เท่ำกนั
ทั้งสองปี และเงินใหกู้ย้ืมส่วนหน่ึงจ ำนวน 0.37 ลำ้นบำท ไม่มีสัญญำระหว่ำงกนั และไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำง
กนั 

 
 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้        
         บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ จ  ำกดั -  -  135  135 
         บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั -  -  374  374 

รวม -  -  509  509 
        

เจำ้หน้ีอ่ืน        
บริษทั  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั

(มหำชน) 
 

848 
  

848 
 

 
- 

  
- 

 
   

    

เงินทดรองรับ        
          คุณธนำเศรษฐ ์บริุนทร์โชติสิน -  100  -  - 
 
 

   
 

   

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
         คุณจินตนำ กำววีงศ ์ 897  889  897  889 
 
 

       

เงินกูย้มืระยะสั้น        
คุณจินตนำ กำวีวงศ ์        

            ยอดคงเหลือตน้ปี 2,625  2,625  2,625  2,625 
กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี -  -  -  - 

            ยอดคงเหลือปลำยปี 2,625  2,625  2,625  2,625 
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  วัน ท่ี  31 ธัน วำคม  2562 และ  2561 ตำมงบกำร เงินรวมและงบกำร เงิน เฉพ ำะ กิจกำร  
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันจ ำนวน 2.63 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้ งสองปี  เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุ 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีในตัว๋สัญญำใชเ้งิน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
5.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมงบกำรเงินรวม บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงจ ำนวน 8.85 ลำ้นบำท ในรูปของสัญญำกู้ยืมโดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.43 ต่อปี
เท่ำกนัทั้งสองปี (MLR-1.75 ต่อปี) วตัถุประสงคเ์พ่ือใชห้มุนเวียนในกิจกำร 

 
6.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั  
 

     (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2562  2561  2562  2561 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร         

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  283  762 
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  127  167 

รวม  -  -  410  929 
         

รำยไดค่้ำเช่ำ         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  2,630  2,250 

บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  248  324 
รวม  -  -  2,878  2,574 

         

ดอกเบ้ียรับ         
บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี -  -  1,280  1,280 
         

ตน้ทุนบริกำร         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  37  100 
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ  ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  45  83 

รวม  -  -  82  183 
         

ดอกเบ้ียจ่ำย         
คุณจินตนำ กำววีงศ ์ อตัรำร้อยละ 5 ต่อปี 154  131  154  131 
         

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั         
ผลประโยชน์ระยะส้ัน  14,499  15,361  7,520  7,987 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร  4,208  3,831  2,768  2,688 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  1,525  3,961  1,431  921 

รวม  20,232  23,153  11,719  11,596 
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6.3 ภำระผกูพนัต่อกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2562 และ 2561  บริษทัไดท้ ำสัญญำให้เช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนักงำนกบับริษัท        
พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม2563 ค่ำเช่ำเดือน
ละ 0.01 ลำ้นบำท และ 0.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ต่อสญัญำทุก ๆ 3 ปี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562 และ 2561  บริษทัท ำสัญญำใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีรวมทั้งส่วนควบในอำคำร พ้ืนท่ีใชส้อย
ข้ำงเคียง ส่วนต่อขยำยและห้องฉำยรังสี กับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  ตั้ งแต่วนัท่ี               
1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยคิดค่ำเช่ำเดือนละ 0.14 ล้ำนบำทและ 0.16 ล้ำนบำทตำมล ำดับ            
(ต่อสญัญำทุก  ๆ3 ปี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2562 และ 2561  บริษทัท ำสัญญำให้เช่ำและบริกำรพ้ืนท่ีส ำนักงำนกบั บริษทั พีพี
เอส เอนเนอยี แอนด ์มำรีน จ ำกดั เป็นระยะเวลำ 1 ปี หำกไม่มีกำรแจง้ยกเลิกสัญญำเช่ำ สัญญำจะมีผลต่อเน่ืองทุก 
 ๆวนัท่ี 30 เมษำยน ของทุกปี ในอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ 17,500 บำท และ 27,000 บำท ตำมล ำดบั 

 

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 แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ำกดั (มหำชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
คุณจินตนำ กำววีงศ ์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

7. ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 176,610  154,996  110,772  94,689 
ลกูหน้ีกำรคำ้ - ต่ำงประเทศ  206  -  -  - 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนำ้ 160  -  160  - 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87,661)  (87,603)  (68,549)  (68,402) 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 89,315  67,393  42,383  26,287 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

        
ลูกหน้ีอ่ืน        

- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  13,493  14,840 
- กิจกำรไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,359  2,359  2,293  2,293 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5,449  4,169 
- กิจกำรไม่เก่ียวขอ้งกนั 16  42  7  34 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 13,245  11,911  12,707  11,478 
เงินทดรองจ่ำย 5,385  5,188  5,170  5,064 
เงินมดัจ ำ 17,729  17,877  17,582  17,730 

รวม 38,734  37,377  56,701  55,608 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (35,558)  (35,549)  (53,334)  (53,189) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,176  1,828  3,367  2,419 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 92,491  69,221  45,750  28,706 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยไุด ้ดงัน้ี 
 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้        

     อยูใ่นก ำหนดช ำระ 51,849  40,827  28,915  16,671 
คำ้งช ำระ        

      -  ไม่เกิน 3 เดือน 21,968  16,292  4,155  275 
      -  3 เดือน – 6 เดือน 4,380  882  63  77 
      -  6 เดือน – 12 เดือน 1,555  462  178  193 
      -  มำกกวำ่ 12 เดือน 97,224  96,533  77,620  77,473 

รวม 176,976  154,996  110,931  94,689 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ              (87,661)  (87,603)  (68,549)  (68,402) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 89,315  67,393  42,382  26,287 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำ 30-120 วนั 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลกูหน้ีอ่ืน มีดงัน้ี 

 

       (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  123,152  124,562  121,591  120,302 
เพ่ิมข้ึน(โอนกลบั)ระหวำ่งปี 67  1,499  292  3,961 
ช ำระระหวำ่งปี -  (2,909)  -  (2,672) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  123,219  123,152  121,883  121,591 

 
8. รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 

 

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

 2562  2561  2562   2561 
รำยไดค้ำ้งรับตำมสญัญำใหบ้ริกำร 306,338  282,261  277,033  268,444 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (236,053)  (235,480)  (235,321)  (235,321) 

สุทธิ 70,285  46,781  41,712  33,123 
 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของรำยไดท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้รียกช ำระ มีดงัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 235,480  236,022  235,321    235,321 
ตั้งเพ่ิม(โอนกลบั)ระหวำ่งปี 573  (542)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  236,053  235,480  235,321    235,321 
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9. ลกูหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ  
 

ประกอบดว้ย 
1   (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ส่วนท่ีอยูใ่นระยะเวลำตำมสญัญำ 2,608  3,074  2,604  1,357 
ส่วนของท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนด        
ระยะเวลำกำรช ำระหน้ีมำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 52,143  52,198  52,079  52,079 
รวม 54,751  55,272  54,683  53,436 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (52,079)  (52,079)  (52,079)  (52,079) 
สุทธิ 2,672  3,193  2,604  1,357  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงิน
ประกนัผลงำนตำมสญัญำ  มีดงัน้ี 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 52,079  52,079  52,079    52,079 
ตั้งเพ่ิม(โอนกลบั)ระหวำ่งปี -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  52,079  52,079  52,079  52,079 

 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 
 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
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  3,485 
ฉ. โครงกำรอ่ืน 1,208  1,208 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 

รวม 52,079  52,079 

10. เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน  
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี31 ธนัวำคม 
  2562   2561  2562   2561 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 55,571  55,571  55,571  55,571 
ลูกหน้ีอ่ืน 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  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (90,811)  (90,811)  (90,811)  (90,811) 

สุทธิ -  -  -  - 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน มีดงัน้ี 

 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

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 
 2562  2561   2562  2561 

วตัถุดิบ 10,922  15,453  7,852  12,379 
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งำนระหวำ่งท ำ 5,627  -  5,627  - 
หกั ค่ำเผื่อมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ (4,277)  (4,912)  (4,191)  (4,850) 

สุทธิ 12,272  10,541  9,288  7,529 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ
ลดลง มีดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  4,912  2,086  4,850  1,895 
ตั้งเพ่ิม(โอนกลบั)ระหวำ่งปี (635)  2,826  (659)  2,955 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 4,277  4,912  4,191  4,850 

12. เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั 
 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัได้น ำเงินฝำก
ธนำคำรประเภทประจ ำ ท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.65% - 1.25% ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี (เฉพำะ
บริษัท : 0.08%-1.05% ต่อปี และ 1.05% ต่อปี ตำมล ำดับ) ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกันกำรออกหนังสือค ้ ำประกันของ
ธนำคำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.1 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถเบิกถอนดอกเบ้ียได ้

13. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 
 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือกิจกำร 
ทุนท่ีช ำระแลว้ สดัส่วนกำรลงทุน รำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  รำคำตำมบญัชี 

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

 
2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน่ จ ำกดั 5.00 5.00 
99.99 99.99 4,999  4,999  (4,999)  (4,999)  -  - 

Pacific Resources International 

Limited (BVI) 
86.68 86.68 

100.00 100.00 86,681  86,681  (86,681)  (86,681)  -  - 

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล 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)  -  - 
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     รวม 
    253,695  253,695  (174,366)  (174,366)  79,329  79,329 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยทั้งหมดไม่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 
เน่ืองจำกมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   174,366  174,366 
โอนกลบัรำยกำรระหวำ่งปี  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  174,366  174,366 

 
14. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินเก่ียวกบับริษทัย่อยแต่ละรำยของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญัก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย:พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 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 5,905  90,673   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 38,306  59,532   
หน้ีสินหมุนเวียน (93,422)  (22,759)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (14,111)  (14,447)   
สินทรัพยสุ์ทธิ (63,322)  112,999   
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (23,527)  31,508 (10,416) (2,435) 
      

รำยได ้ 7,112  185,228   
      

ขำดทุนส ำหรับปี (20,332)  10,387   
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  -   
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (20,332)  10,387   
      

ขำดทุนส ำหรับปีท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
อ ำนำจควบคุม (6,552)  2,896 - (3,656) 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีท่ีแบ่งใหก้บั      
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(หน่วย:พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 บริษทั พีพีเอส 

เอนเนอย ีแอนด ์
มำรีน จ ำกดั 

 บริษทั พี เอ อี 
เทคนิคอล เซอร์วิส 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัยอ่ย
อ่ืน ๆ 

รวม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -  -   
 
 
 

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 

 
สรุปรำยกำรเคล่ือนไหวส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 
2561 
 
  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   1,221  12,023 
ส่วนแบ่งขำดทุนส ำหรับปี  (3,656)  (11,311) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน  -  509 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  (2,435)  1,221 
     



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                               บริษัท พเีออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 139 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

 
 

 
 
 
 

 
15. เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ดงัน้ี 
 

 
  งบกำรเงินรวม 

ช่ือกิจกำร 
ทุนท่ีช ำระแลว้ สดัส่วนกำรลงทุน รำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  รำคำตำมบญัชี 

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

 
2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั ซุปเปอร์ วอเตอร์ พีพีเอส จ ำกดั 1.00 - 
10.00 - 100.00  -  -  -  100.00  - 

 
16. อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อำคำร รวม 
รำคำทุน :    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 38,587 13,883 52,470 
โอนเขำ้ - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 38,587 13,883 52,470 
โอนเขำ้ - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 38,587 13,883 52,470 
    

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - (13,883) (13,883) 
โอนเขำ้ - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - (13,883) (13,883) 
โอนเขำ้ - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (13,883) (13,883) 
    

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 38,587 - 38,587 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร รวม 

รำคำทุน :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 35,563 - 35,563 
โอนเขำ้ - 409 409 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 35,563 409 35,972 
โอนเขำ้ - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 35,563 409 35,972 

    

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - - 
โอนเขำ้ - (409) (409) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - (409) (409) 
โอนเขำ้ - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (409) (409) 

    

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 35,563 - 35,563 
 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำตำมบญัชี
จ ำนวน 38.13 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี (เฉพำะบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 35.11 
ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี) ไปจดจ ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตขุอ้ท่ี 23 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
ของกลุ่มบริษทั เป็นท่ีดินและอำคำรมีไวเ้พ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำและเป็นท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิได้
ระบุวตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนระดบัท่ี 3 ตำมงบกำรเงิน
รวมมูลค่ำ 75.06 ลำ้นบำทเท่ำกนัทั้ งสองปี (เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  มูลค่ำ 65.04 ลำ้นบำท
เท่ำกนัทั้งสองปี ) ค  ำนวณดว้ยวธีิเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) โดยกำรหำทรัพยสิ์นเทียบเคียงท่ีใกลเ้คียงกนั
และมีกำรซ้ือขำยมำพิจำรณำวำ่มีลกัษณะคลำ้ยหรือแตกต่ำงจำกทรัพยสิ์นท่ีประเมินอยำ่งไรบำ้งโดยตอ้งมีจ ำนวนท่ีเพียงพอ 
กำรวิเครำะห์ตอ้งพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อมูลค่ำในกำรเปรียบเทียบของทั้งทรัพยสิ์นท่ีประเมินกบัขอ้มูลตลำดท่ี
จะเปรียบเทียบ เช่น ท ำเลท่ีตั้ง ผงัเมือง ขนำดแปลงท่ีดิน ขนำดเน้ือท่ีใชส้อยอำคำร คุณภำพอำคำร เป็นตน้ แลว้จึงวเิครำะห์
มูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีจะประเมินโดยใชเ้ทคนิคต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม เช่น Sale Adjustment – Grid Method, Weighted Quality 
Score (WQS) เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับวิธีกำรประมำณมลูค่ำยติุธรรมระหวำ่งปี 
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17. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ทีด่ินและ

ส่วนปรับปรุง 
อำคำรและส่วน

ปรับปรุง 
เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 
 

ยำนพำหนะ 
เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

รำคำทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 274,586 273,962 196,117 32,957 54,659 299 832,580 
ซ้ือเพ่ิม - - 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 
ซ้ือเพ่ิม - - 8,400 1,862 5,197 - 15,459 
โอนเขำ้/โอนออก - - - (46) - - (46) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (52,262) - (5,482) (1,128) - - (58,872) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 222,324 273,553 201,574 33,944 60,221 299 791,915 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (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) 
โอนเขำ้/โอนออก  409 49 - (49) - 409 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 972 915 867 - 2,754 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (36,838) (149,582) (149,729) (29,809) (47,289) - (413,247) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (30) (6,170) (16,191) (1,901) (3,615) - (27,907) 
โอนเขำ้/โอนออก - - - 24 - - 24 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 5,129 1,128 - - 6,257 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (36,868) (155,752) (160,791) (30,558) (50,904) - (434,873) 
        

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (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) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (4,202) (5,656) - - - - (9,858) 
โอนกลบัรำยกำร 5,320 - 148 - - - 5,468 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (51,061) (59,710) (2,255) - (36) - (113,062) 
        

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 134,395 58,091 38,528 3,386 9,281 299 243,980 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี      
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561       32,266 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562       27,907 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่ินและส่วน
ปรับปรุง 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ 

 
ยำนพำหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

รำคำทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 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 
ซ้ือเพิม่ - - 6,031 - 4,632 - 10,663 
โอนเขำ้/โอนออก - - - - - - - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (3) - - - - - (3) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 208,217 219,140 89,272 10,652 49,468 - 576,749 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (36,669) (127,550) (54,667) (9,422) (37,145) - (265,453) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,333) (6,463) (552) (2,985) - (15,333) 
โอนเขำ้/โอนออก - 409 49 - (49) - 409 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 957 411 867 - 2,235 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (36,669) (132,474) (60,124) (9,563) (39,312) - (278,142) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (3,800) (6,304) (552) (2,816) - (13,472) 
โอนเขำ้/โอนออก - - - - - - - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (36,669) (136,274) (66,428) (10,115) (42,128) - (291,614) 
        

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (46,166) (33,911) - - - - (80,077) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - - - - - - 
โอนกลบัรำยกำร - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (46,166) (33,911) - - - - (80,077) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (4,202) (5,656) - - - - (9,858) 
โอนกลบัรำยกำร 3,409 - - - - - 3,409 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (46,959) (39,567) - - - - (86,526) 
        

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 124,589 43,299 22,844 537 7,340 - 198,609 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี      
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561       15,333 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562       13,472 
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ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทั
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง เป็นจ ำนวน 6.45 ลำ้นบำท มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยค์  ำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินท่ีค ำนวณข้ึน
ตำมวิธีเปรียบเทียบตลำด (Market - Comparison Approach) และมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรค ำนวณข้ึนตำมวิธีตน้ทุน
ทดแทน (Replacement - Cost Approach)  ซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระภำยนอกท่ีอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ 
ก.ล.ต.   

 

ตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีกำรโอนกลบัรำยกำรค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน (บ่อน ้ำ) ท่ีเคยรับรู้ไวใ้นอดีต เป็นจ ำนวน 1.91 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
ในระหวำ่งปีบริษทัย่อยไดโ้อนกรรมสิทธิของท่ีดินใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.9)  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัได้น ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน 
166.92 ลำ้นบำท และจ ำนวน 209.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ( เฉพำะบริษทั : ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 137.76 ลำ้นบำท และจ ำนวน 139.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ไปจดจ ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำ
ประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 23, 27 และ 37.1  

 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย (สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้น
กำรด ำเนินงำน) มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 6.28 ลำ้นบำท เป็นสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรประกำศขำยทอดตลำด (ดู
หมำยเหตุขอ้ท่ี 38.2) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์ำงส่วนเป็นสินทรัพยท่ี์
ไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวน 2.62 ลำ้นบำท และจ ำนวน 4.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
(เฉพำะบริษทั : ณ 31 ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 0.36 ลำ้นบำท) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม  ณ  วัน ท่ี  31  ธัน วำคม  2562 และ 2561 ก ลุ่มบ ริษัท มี สินท รัพ ย์ท่ี ค ำนวณ 
ค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำทุน จ ำนวน 327.37 ลำ้นบำท และจ ำนวน 261.57 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทั : ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีจ ำนวน 218.23 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน 212.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงและเคร่ืองจกัรส ำหรับกำรผลิตน ้ำประปำท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 8.51 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 104.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  และ  2561 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและเคร่ืองจักรผลิต
น ้ ำประปำซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธิของบุคคลอ่ืน มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
3.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (รำคำทุน จ ำนวน 53.37 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี) 
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18. สิทธิกำรใชน้ ้ ำ 
 

ประกอบดว้ย 
 ( หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
สิทธิกำรใชน้ ้ำ 4,159  4,159 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (4,159)  - 
สุทธิ -  4,159 
 

 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดพิ้จำรณำรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสิทธิ
กำรใชน้ ้ ำท่ีคงเหลืออยู่ในงบกำรเงินรวมทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด ์มำรีน 
จ ำกดั (บริษทัย่อย) ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสัญญำบนัทึกขอ้ตกลง โดยระบุให้ผูร่้วมทุนตอ้งลงทุน 
(ซ้ือ)ในท่ีดินซ่ึงเป็นบ่อน ้ำแห่งท่ีสองของบริษทัยอ่ยเพ่ิมอีกหน่ึงแห่ง (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.9) ส่งใหบ้ริษทัยอ่ยจะ
ไม่ไดรั้บประโยชนจ์ำกกำรขำยน ้ำดิบในบ่อดงักล่ำวอีกต่อไป 

 

19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ทั้งจ ำนวนเป็นโปรแกรมส ำเร็จรูป  โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 19,226  16,348 
ซ้ือเพ่ิม -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 19,226  16,348 
ซ้ือเพ่ิม 54  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 19,280  16,348 

    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (14,999)  (13,797) 
ตดัจ ำหน่ำย (1,248)  (1,004) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (16,247)  (14,801) 
ตดัจ ำหน่ำย (577)  (331) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (16,824)  (15,132) 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (130)  (130) 
กลบัรำยกำรจำกกำรดอ้ยค่ำ 56  56 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (74)  (74) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (74)  (74) 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2,905  1,473 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,382  1,142 
    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,248  1,004 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 577  331 

 

20. ค่ำควำมนิยม 
 

ประกอบดว้ย 
 ( หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
ค่ำควำมนิยม 34,804  34,804 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (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  
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21. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,751  3,130 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (16)  (1,424) 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 
บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 

ขำดทุนจำกกำร 
ดอ้ยค่ำส ำหรับปี 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
ลกูหน้ีกำรคำ้ 289 - (273) 16 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 8,047 (1,035) - 7,012 
ลกูหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน (5,509) 232 - (5,277) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 303 - (303) - 

รวม 3,130 (803) (576) 1,751 
     

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สิทธิกำรใชน้ ้ ำ (832) 832 - - 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (965) 440 - (525) 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน 373 136 - 509 
รวม (1,424) 1,408 - (16) 

สุทธิ 1,706 605 (576) 1,735 
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       (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2561 
บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

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 

 

22. ลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
ลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน    

- ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 3,209  3,147 
- เกินก ำหนด 1 ปี ข้ึนไป 41,877  45,086 
รวมลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 45,086  48,233 
หกั  ดอกเบ้ียรับในอนำคต (14,580)  (16,568) 
มลูค่ำปัจจุบนัของลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 30,506  31,665 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระในหน่ึงปี (1,299)  (1,159) 
ลกูหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีครบก ำหนดช ำระเกินหน่ึงปี 29,207  30,506 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (4,121)  (4,121) 
สุทธิ 25,086  26,385 

    

 



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                               บริษัท พเีออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 148 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจำก “สัญญำ
ออกแบบก่อสร้ำง และเดินระบบผลิตน ้ำประปำ” ลงวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2555 กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
(ผูว้่ำจำ้ง) ซ่ึงตำมเง่ือนไขของสัญญำระบุให้บริษทัย่อยตอ้งเป็นผูล้งทุนในอำคำรและเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ำประปำ
รวมทั้งด ำเนินกำรเพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรอยู่ในสภำพพร้อมใชง้ำนภำยใตค้วำมตอ้งกำรของผูว้่ำจำ้งและภำยหลงัจำกท่ี
บริษทัย่อยส่งมอบสินทรัพยด์งักล่ำวให้แก่ผูว้่ำจำ้งภำยใน 180 วนันบัจำกวนัท่ีในสัญญำแลว้บริษทัย่อยจะไดรั้บ
สัมปทำนกำรผลิตน ้ ำประปำให้แก่ผูว้่ำจำ้งเป็นระยะเวลำ 20 ปี นับจำกวนัท่ีในสัญญำ และเม่ือส้ินสุดสัญญำ
กรรมสิทธ์ิของสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำฉบบัน้ีจะตกเป็นของผูว้ำ่จำ้งทนัที 

 

ณ วนัท่ี 31ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นกำรผลิตน ้ ำประปำและสัญญำสัมปทำน เป็นส่วน
สินทรัพยท่ี์อยูภ่ำยใตข้อ้ตกลงกำรร่วมทุนระหวำ่งบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.9 
 

23. หน้ีสินผิดนดัช ำระ 
 

 ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 16,808  16,808  -  - 
หกั ภำษีซ้ือรอใบก ำกบั (906)  (906)  -  - 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 15,902  15,902  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชี 30,000  30,000  30,000  30,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น (ตัว๋สญัญำใชเ้งิน) 20,141  20,141  20,141  20,141 
เงินกูย้มืระยะยำว 343,912  343,912  333,207  333,207 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 198,124  198,124  183,250  183,250 

รวม 608,079  608,079  566,598  566,598 
        

 

หน้ีสินผิดนดัช ำระของบริษทั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ  2561 บริษทัมีเงินเบิกเกินบัญชีจ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้ งสองปี เงินกู้ยืมระยะสั้ น
จ ำนวน 20.14 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี และเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 333.21 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งจ ำนวนเป็นเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 
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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 
เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกำรฟ้ืนฟกิูจกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 2 

 

หน้ีสินผิดนดัช ำระของบริษทัยอ่ย 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ  2561 ยอดคงเหลือจ ำนวน 26.59 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี ประกอบดว้ยเงิน
ตน้ 15.90 ลำ้นบำท (สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพ่ิม 0.91 ลำ้นบำท) และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 10.69 ลำ้นบำท เกิด
จำกกำรผิดนัดช ำระค่ำงวดตำมสัญญำขำยและเช่ำกลบัเคร่ืองผลิตน ้ ำประปำ จ ำนวน 2 สัญญำ กับสถำบัน
กำรเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงถูกบอกเลิกสัญญำและเรียกใหส่้งมอบสินทรัพยคื์นพร้อมช ำระค่ำขำดประโยชน์เม่ือวนัท่ี 
27 กุมภำพนัธ์ 2556 บริษทัย่อยจึงจดัประเภทหน้ีสินคงคำ้งทั้งจ ำนวนเป็นหน้ีสินผิดนดัช ำระและรับรู้ดอกเบ้ีย
ผิดนดัช ำระในอตัรำร้อยละ 15.00 ต่อปี 

 

ทั้งน้ีบริษทัย่อยได้หยุดจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยให้แก่เจำ้หน้ีตั้งแต่ปี 2558 เน่ืองจำกถูก
คู่สัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำยกเลิกสัญญำ (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.10) จึงเป็นผลใหบ้ริษทัย่อยดงักล่ำวมีปัญหำดำ้น
สภำพคล่องอยำ่งรุนแรง   

 

วนัท่ี 14 กรกฏำคม 2560 บริษทัย่อย อดีตกรรมกำรท่ำนหน่ึง และบริษทัแห่งหน่ึง (คู่สัญญำกบับริษทัย่อย) 
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) เบ้ียปรับล่ำช้ำจ 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 อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรยงัไม่ไดรั้บรู้ก ำไรจำกกำรกลบัรำยกำรหน้ีสินจ ำนวน 
9.49  ลำ้นบำท (ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินกบัภำระหน้ีตำมค ำตดัสินของศำลชั้นตน้) เน่ืองจำกยงัมี
ควำมไม่แน่นอนสูง 
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         (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 38.2) 
เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินผิดนดัช ำระ มีดงัน้ี 
 

วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2562 2561 2562 2561 2562 2561  
4.00 4.00 3.50 3.50 3.20 3.20 - 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 0.03 - - ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
20.00 20.00 10.71 10.71 4.17 4.17  

 



        

      รำยงำนประจ ำปี 2562                                                                                                                               บริษัท พเีออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้า 151 | งำนประจ ำปี 2562 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2560 บริษทัย่อยและอดีตกรรมกำรหน่ึงท่ำนถกูเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง
ฟ้องร้องต่อศำลแพ่งในดคีหมำยเลขด ำท่ี ผบ. 2848/2560 ในควำมผิดเก่ียวกบักำรผิดสัญญำเงินกูย้ืม กำรค ้ำประกนั 
และบงัคบัจ ำนอง โดยเรียกร้องใหบ้ริษทัย่อยและอดีตกรรมกำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 12.97 
ลำ้นบำท  (ภำระหน้ี ณ วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2560) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินตน้จ ำนวน 10.68 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย
จ ำนวน 2.29 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 38.2) ต่อมำในวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2560 เจำ้หน้ีไดย้ื่นขอรับเงินค่ำเคลมตำม
สญัญำค ้ำประกนักบับรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (บสย.) เป็นเงิน 8.75 ลำ้นบำท ฝ่ำยบริหำร
ของบริษัทย่อยจึงโอนจดัประเภทหน้ีสินผิดนัดช ำระซ่ึงประกอบด้วย เงินต้นจ ำนวน 6.31 ลำ้นบำท และ
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 2.44 ลำ้นบำท รวมเป็นเงิน 8.75 ลำ้นบำท (วงเงิน 10.00 ลำ้นบำท) ไปเป็นเงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 27)  

 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏำคม 2561 บริษทัย่อยและเจำ้หน้ีไดเ้ขำ้ท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมโดย
บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ำยช ำระหน้ีตำมค ำฟ้องของเจำ้หน้ีเป็นเงิน 14.46 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียอีกร้อยละ 18.00 
ต่อปี ของเงินตน้ 10.68 ลำ้นบำท จนกวำ่จะช ำระหน้ีแลว้เสร็จ โดยเร่ิมผอ่นช ำระเป็นรำยเดือนไม่นอ้ยกว่ำเดือน
ละ 0.17 ลำ้นบำท เร่ิมช ำระงวดแรกเดือนสิงหำคม 2561 และตอ้งช ำระใหแ้ลว้เสร็จภำยในหน่ึงปีนบัจำกวนัท่ี
ในสญัญำ แต่บริษทัยอ่ยไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของสญัญำประนีประนอมได ้เจำ้หน้ีจึงด ำเนินกำรบงัคบั
คดีเพ่ือน ำสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำค ้ำประกนัออกขำยทอดตลำด (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 38.2)  

 
หน้ีสินผิดนดัช ำระทั้งจ ำนวนค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำงกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัย่อยและ

เคร่ืองจกัรผลิตน ้ำประปำกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 16 และ 17 
 

24. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  509  509 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 195,783  214,288  189,750  205,317 

เช็คจ่ำยล่วงหนำ้ 235  989  5  989 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 196,018  215,277  190,264  206,815 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีอ่ืน        
เจำ้หน้ีอ่ืน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 848  848  -  - 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,041  18,325  36,566  7,531 

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 3,998  3,113  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย        
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,348  9,776  12,423  3,908 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 897  889  897  889 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,765  15,635  10,554  12,269 

เงินทดรองรับ        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  100  -  - 

เงินประกนักำรเขำ้ท ำสญัญำร่วมทุน -  10,000  -  - 
รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 91,897  58,686  60,440  24,597 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 287,915  273,963  250,704  231,412 

 

กลุ่มบริษทัมีเจ้ำหน้ีกำรคำ้ เจ้ำหน้ีอ่ืนและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 37.27 ลำ้นบำท และจ ำนวน 41.47 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัจ ำนวน : 35.73 ลำ้นบำท และจ ำนวน 40.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) เป็นหน้ีสินท่ีถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้อง
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 38 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินประกนักำรเขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนจ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท เป็นเงินประกนั
กำรเขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนระหว่ำงบริษทั พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด์ มำรีน จ ำกดั (บริษทัย่อย) กบัคู่สัญญำตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 37.9 

 
 

25. เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีเจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำนจ ำนวน 1.40 ลำ้นบำทเท่ำกนัทั้งสองปี 
ตำมล ำดบั เป็นหน้ีสินท่ีถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตขุอ้ท่ี 38.1 
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26. เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินกูย้ืมระยะสั้นกิจกำรอ่ืน 62,994  62,994  27,589  27,589 
เงินกูย้ืมระยะสั้นบุคคลอ่ืน 440  10,440  -  - 

รวม 63,434  73,434  27,589  27,589 
 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้น
จำกกิจกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 27.59 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เป็นเงินกูย้ืมเพ่ือน ำมำใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร 
ในรูปของสัญญำกูย้ืมเงิน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 9.25 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั ทั้ งน้ีเงินกู้
ดงักล่ำวเป็นเงินกูท่ี้ถกูเจำ้หน้ีฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 38.1 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 
35.40 ลำ้นบำทเท่ำกนัทั้งสองปี เป็นภำระหน้ีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีต่อบริษทั ดบับลิวเอ็นเอสอำร์ แปซิฟิค 
จ ำกดั ซ่ึงไม่มีกำรท ำสญัญำและไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั  

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนทั้งจ ำนวน เป็น
เงินกูย้ืมเพ่ือน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยแห่งหน่ีง ในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินและตัว๋สัญญำใชเ้งิน 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 8.00 - 10.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด เงินกูส่้วนหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท  ค ้ำประกนัโดยท่ีดิน (บ่อน ้ำ) กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมลูค่ำตำมบญัชี 30.63 ลำ้น
บำท ทั้งน้ีในระหว่ำงงวดบริษทัย่อยไดจ่้ำยคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคงคำ้งทั้งจ ำนวน  พร้อมไถ่ถอนท่ีดินท่ี
น ำไปค ้ำประกนัจำกผูใ้หกู้แ้ลว้ 
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27. เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

 ประกอบดว้ย   
 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2562  2561 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  13,098  20,490 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำก บสย.  8,347  8,750 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว  21,445  29,240 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี  (7,392)  (6,012) 

สุทธิ   14,053  23,228 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 
2561 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 2561 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 29,240  30,956 
หกั   จ่ำยช ำระ (7,795)  (1,716) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  21,445  29,240 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

อตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ 
(ร้อยละต่อปี) 

กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2562 2561 2562 2561 2562 2561  
40.00 40.00 13.10 20.49 MLR+0.50 MLR+0.50 - จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-6 จ่ำยช ำระเฉพำะ

ดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน งวดท่ี  7-36 จ่ำยช ำระงวดละ 
410,000.00 บำท และงวดท่ี  37 เป็นต้นไป จ่ำยช ำระงวดละ 
590,000.00 บำท  ระยะเวลำ 7 ปี ให้เสร็จส้ินภำยใน 84 เดือน
(ภำยในปี 2563) นับจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (ปัจจุบนัจ่ำยช ำระ
งวดละ 616,000.00 )  

- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นรำยเดือนนบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
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วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

อตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ 
(ร้อยละต่อปี) 

กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

2562 2561 2562 2561 2562 2561  
10.00 10.00 8.35 8.75 7.50 7.50 -   ช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งจ  ำนวนตำมสัญญำภำยในวนัท่ี 

7 มกรำคม 2561  

50.00 50.00 21.45 29.24   
      

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2562 บริษทัย่อยไดล้งนำมในหนังสือรับสภำพหน้ี คร้ังท่ี 2  เพ่ือตกลงช ำระหน้ี
ใหแ้ก่บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (บสย.) ดงัต่อไปน้ี 

1) ช ำระเงินต้นจ ำนวน 373,000 บำท โดยต้องช ำระจ ำนวน  73,000 บำท ให้แลว้เสร็จภำยในเดือน
พฤษภำคม 2562  ส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 300,000 บำท แบ่งช ำระเป็นรำยเดือน ในอตัรำเดือนละ 
50,000 บำท เป็นระยะเวลำ 6 เดือน  ใหค้รบถว้นภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 

2) ช ำระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือโดยกำรผอ่นช ำระเป็นรำยเดือน เร่ิมผอ่นงวดแรกในเดือนธนัวำคม 2562 ให้
ครบถว้นภำยใน 10 ปี ( เดือนธนัวำคม 2572) โดยมีรำยละเอียดกำรผอ่นช ำระดงัน้ี 
- ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 2 ตั้ งแต่เดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2564 ผ่อนเดือนละไม่น้อยกว่ำ 

30,000 บำท  
- ปีท่ี 3 ถึง ปีท่ี 4 ตั้ งแต่เดือนธันวำคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2566 ผ่อนเดือนละไม่น้อยกว่ำ 

50,000 บำท  
- ปีท่ี 5 ถึง ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2566 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2567 ผ่อนเดือนละไม่น้อยกว่ำ 70,000 

บำท  
- ปีท่ี 6 ถึง ปีท่ี 7 ตั้ งแต่เดือนธันวำคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2569 ผ่อนเดือนละไม่น้อยกว่ำ 

100,000 บำท  
- ปีท่ี 8 ถึง ปีท่ี 10 ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2569 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2572 ผ่อนเดือนละไม่น้อยกว่ำ 

130,000 บำท  
- เดือนพฤศจิกำยน 2572 ช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  

3) หลงัจำกวนัท่ี บสย. อนุมติัประนอมหน้ีแลว้ บสย. จะคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี จำกเงิน
ตน้ท่ีคงคำ้ง และให้น ำดอกเบ้ียท่ีค ำนวณไดไ้ปตั้งพกัไวก่้อนและเร่ิมผ่อนช ำระเม่ือบริษทัย่อยช ำระ
เงินตน้ครบถว้นแลว้ ทั้งน้ีตอ้งช ำระดอกเบ้ียตั้งพกัใหค้รบถว้นภำยในเดือนธนัวำคม 2572  

4) หำกบริษทัย่อยสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ทั้ง 3 ขอ้ได ้เจำ้หน้ีจะยกเวน้ดอกเบ้ีย
คงเหลือก่อนวนัท่ีอนุมติัทั้งจ ำนวน (อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 8.75 ลำ้นบำท ตั้งแต่วนัท่ี 31 
ต.ค. 61 ถึงวนัท่ี 29 ก.ค. 62)  

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีกำรจ่ำยช ำระเงินตน้ใหแ้ก่ บสย. แลว้เป็นจ ำนวนเงิน 
0.40 ลำ้นบำท  

วงเงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัย่อยค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจกัร
ผลิตน ้ำประปำ ตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 22  ร่วมกบักรรมกำรเดิมของบริษทัยอ่ย 
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28. หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน        
-ครบก ำหนดไม่เกิน1ปี 727  1,246  -  198 
-ครบก ำหนด 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,930  869  -  - 
รวมหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 2,657  2,115  -  198 
หกั ดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต (113)  (66)  -  (7) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 2,544  2,049  -  191 
หกั หน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (675)  (1,210)  -  (191) 

สุทธิ 1,869  839  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือเพ่ือซ้ือ
ยำนพำหนะรวม 7 ฉบบั เท่ำกนัทั้งสองปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เฉพำะบริษทั : จ ำนวน 1 ฉบบั) กบัสถำบนั
กำรเงิน 1 แห่ง (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เฉพำะบริษทั : จ ำนวน 1 แห่ง) ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือน ๆ ละ 0.10 
ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เฉพำะบริษทั : เดือนละ 0.02 ลำ้นบำท) อำยสุัญญำ 4 ปี (ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เฉพำะบริษทั : 4 ปี) ค ้ ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน 
กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะจะยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่ำจนกวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี:  

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 727 1,930 2,657 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                           (52) (61) (113) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 675 1,869 2,544 
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 (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) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ - - - 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี - - - 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ                                                                                                                                                                                                               - - - 
    

 (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 

 

29. ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัของ
ผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี 

1   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัที่ 1 มกรำคม  30,679  25,656  19,719  16,880 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 6,391  6,603  4,552  4,254 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจำกกำรเปล่ียนแปลง 
    ผลประโยชน์พนกังำน 

 
3,541 

  
1,828 

  
3,541 

  
- 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

 
- 

  
(1,828) 

  
- 

  
- 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ่ำยผลประโยชน์จริง (1,667)  (1,580)  (1,489)  (1,415) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  38,944  30,679  26,323  19,719 
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(รำยได)้ ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

งบก ำไรขำดทุน 
1   (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนบริกำรในอดีต 5,575  7,722  3,936  3,768 

ดอกเบ้ียจ่ำย 816  709  616  476 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ่ำยผลประโยชน์พนกังำนจริง (1,667)  (1,580)  (1,489)  (1,415) 

รวม 4,724  6,851  3,063  2,829 

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักกำร
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
(1,828) 

 
- 

 
- 

 

ขอ้สมมติหลกัท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 
2561 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
อตัรำคิดลด 2.66%-2.92% 2.66%-3.40% 2.92% 3.40% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 2.00%-7.00% 2.70%-10.00% 2.00%-7.00% 2.70%-10.00% 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 5.00%-25.00% 5.00%-40.00% 0.00%-25.00% 7.00%-40.00% 
อำยเุกษียณ 60ปี 60 ปี 60ปี 60 ปี 
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30. ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณจำกขำดทุนส ำหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำย
แลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งปี แสดงกำรค ำนวณ ไดด้งัน้ี 

 

 
31. (ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินได ้

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
  2562  2561 
ภำษีเงินไดปั้จจุบนั     
(ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั  -  - 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 21)  605  (108) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี  605  (108) 

  งบกำรเงินรวม 
  ส ำหรับปีส้ินสุด 
  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2562  2561 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัใหญ่ (พนับำท)  (53,328)  (179,730) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัระหว่ำงปี (พนัหุน้)  2,770,890  2,770,890 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)  (0.019)  (0.065) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุด 
  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2562  2561 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัใหญ่ (พนับำท)  (47,277)  (157,201) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัระหว่ำงปี (พนัหุน้)  2,771,890  2,770,890 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)  (0.017)  (0.057) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีภำระภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  เน่ืองจำกมีผล
ขำดทุนทำงภำษีในปีปัจจุบนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี และขำดทุนทำงภำษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินเน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของ
กลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ยงัไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ
ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวมำใชป้ระโยชน์ ทั้งน้ีสินทรัพย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชด้งักล่ำวขำ้งตน้ ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำใน     
- ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ี 8,509 8,509 8,509 8,509 
- ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ 23,348 21,135 17,305 16,015 
- ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 34,873 34,873 34,873 34,873 
- ค่ำเผื่อลกูหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ 10,415 7,502 10,415 7,502 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - 38 - 38 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 5,276 3,955 5,265 3,944 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำมฟ้องร้อง 21,261 8,202 21,261 8,202 
รวม 103,682 84,214 97,628 79,083 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 72 - 72 

ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     
ขำดทุนสะสมทำงภำษียกมำ 148,071 173,261 119,352 144,266 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับขำดทุนทำงภำษีทั้งจ ำนวน แยก
ตำมปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทำงภำษีไดด้งัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ส้ินสุดประโยชนท์ำงภำษี        
ปี 2561 53,674  47,873  48,172  41,932 
ปี 2562 25,056  53,674  20,893  48,172 
ปี 2563 19,266  33,333  13,127  29,169 
ปี 2564 16,311  19,266  9,259  13,127 
ปี 2565 33,764  19,115  27,901  11,866 

 รวม 148,071  173,261  119,352  144,266 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีไม่มีวนัส้ินสุดประโยชน์ทำงภำษี
ภำยใตก้ฎหมำยภำษีอำกรปัจจุบนั 

32. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 
     และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 
4,052 

  
(2,359) 

  
4,056 

  
(2,955) 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่ำใชจ่้ำยกำรผลิต 114,384  98,879  46,481  22,843 
ขำดทุนในมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) (634)  2,825  659  2,955 
ขำดทุนจำกสัญญำก่อสร้ำง -  278  -  278 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย(์โอนกลบั) 8,549  1,376  6,449  - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 576  1,441  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 263,283  252,947  162,570  164,584 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 14,499  15,361  7,520  7,987 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 18,725  23,352  13,802  16,357 
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,371  1,217  293  642 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยตดัจ ำหน่ำย 1,713  1,242  -  - 
ค่ำท่ีปรึกษำ 15,170  3,385  14,970  3,385 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ 19,764  19,421  5,799  16,253 
รวม 461,452  419,365  262,599  232,329 

33. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนธุรกิจ ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งำนก่อสร้ำง งำนใหบ้ริกำร งำนผลิต ส่วนงำนอ่ืน รวม รำยกำร รวม 
  ระยะยำว น ้ำประปำ  ส่วนงำน ตดับญัชี  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร        
บุคคลภำยนอก - 366,000 10,259 29,068 405,327 (3,228) 402,099 
ระหวำ่งส่วนงำน - 37 - 248 285 (285) - 

รวม - 366,037 10,259 29,316 405,612 (3,513) 402,099 
ตน้ทุนขำยและบริกำร - (312,987) (15,990) (28,581) (357,558) 6,129 (351,429) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ - 53,050 (5,731) 735 48,054 2,616 50,670 
รำยไดอ่ื้น     7,305 (2,579) 4,726 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (951) - (951) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (99,062) (1,461) (100,523) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ  (6,449) (2,248) 148 (8,549) - (8,549) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (4,524) 1,561 (2,963) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้       (57,590) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       605 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม     3,657 
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      53,328 

สินทรัพย์ตำมส่วนงำน :       
สินทรัพยถ์ำวร 42,912 91,392 32,328 4,832 171,464 - 171,464 
ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - - 26,385 - 26,385 - 26,385 
สินทรัพยส่์วนกลำง       361,539 

สินทรัพย์รวม       559,388 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเกิดจำกลูกคำ้รำยใหญ่ 
คิดเป็นอตัรำร้อยละ 72.88% ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม  
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 (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) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - (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) 

สินทรัพย์ตำมส่วนงำน :       
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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34. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 

34.1   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสด 469  342  181  156 
เช็คในมือ 786  2,169  -  - 
เงินฝำกธนำคำร 27,383  44,765  14,954  40,506 

 รวม 28,638  47,276  15,135  40,662 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำของกลุ่มบริษทัมีอตัรำ
ดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.20 ถึง 0.60 ต่อปี (2561 : ร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี) เฉพำะบริษทั: ร้อยละ 0.20 
ถึง 0.40 ต่อปี, (2561 : ร้อยละ 0.37 ถึง 0.40 ต่อปี) 

 

34.2  รำยกำรท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปี  ส ำหรับปี  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวรภำยใตสั้ญญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,839  1,214  -  - 
ผลก ำไร(ขำดทุน)ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  1,828  -  - 

 
35. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือ
กำรคำ้ 
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในอนำคต ซ่ึงจะมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัโดยกลุ่มบริษทั มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีเปิดต่อควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

 

         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 27,339 1,299 28,638 0.20% 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 89,315 89,315 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 70,285 70,285 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 2,672 2,672 - 
ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,299 9,004 16,082 - - 26,385 5.32% 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 4,089 - 4,089 0.65-1.25% 

รวม 1,299 9,004 16,082 31,428 163,571 221,384  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 409,955 198,124 608,079 7.50-24.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 287,915 287,915 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 27,045 27,045 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 28,029 - - - 35,405 63,434 9.25-10.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำร        
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475 - - - - 11,475 4.30-8.00 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 7,392 14,503 - - - 21,895 MLR+0.50,7.50 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 675 1,869 - - - 2,544 2.80-7.50 

รวม 47,571 16,372 - 409,955 548,489 1,022,387  
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         (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) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
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  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 409,955 198,125 608,080 7.50-24.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 273,963 273,963 - 
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 - 439,195 534,755 1,025,502 
 

 
 

         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 14,921 214 15,135 0.20-0.37% 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 42,383 42,383 - 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - - - - 41,712 41,712 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ - - - - 2,604 2,604 - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 1,296 - 1,296 0.80-1.05% 

รวม - - - 16,217 86,913 103,130  
.                
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         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 ถึง 5 ปี 

 
 

  มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 

        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 383,348 189,250 572,598 15-24% 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 250,704 250,704  
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 27,045 27,045  
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 27,589 - - - - 27,589 8% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 9.25% 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - - - - - - - 

รวม 30,214 - - 383,348 466,999 880,561  
 

         (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) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
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  
.        หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

หน้ีสินผิดนดัช ำระ - - - 383,348 183,250 566,598 15-24 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 231,412 231,412 - 
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 - - 383,348 441,924 855,677  
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงมิไดท้ ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่ม
บริษทั เช่ือวำ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึง
ไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี31 ธนัวำคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (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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36. กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

 

  
 

  
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รำยกำรสินทรัพย/์หน้ีสิน 
มูลค่ำยติุธรรม ล ำดบัชั้นมูลค่ำ

ยติุธรรม ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 2562 2561 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 75.07 75.07 ระดบั 3 เปรียบเทียบรำคำตลำดกับสินทรัพย์ท่ี มี

ลกัษณะใกลเ้คียงและปรับปรุงด้วยเทคนิค
ของผูว้เิครำะห์ 

     

37. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรกลุ่ม
บริษทัยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

 

37.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนักบัธนำคำร ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 

หนงัสือค ้ำประกนั 179.54 309.35 179.54 301.67 
 

37.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ  2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใชจ้ ำนวน 7.00 
ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 
 

37.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  กลุ่มบริษทัมีสัญญำให้บริกำรตำมสัญญำกบัลูกคำ้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้ง
มอบงำนหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติังำน ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 

สญัญำใหบ้ริกำรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบงำน 33.36 52.50 10.73 6.70 
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37.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำจ ำแนกตำมก ำหนด
ช ำระได ้ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ภำยใน 1 ปี 2,977  5,048  1,028  4,098 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 261  734  -  - 
 รวม 3,238  5,782  1,028  4,098 
        

37.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงคงเหลือภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีปรึกษำกบั
บุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นค่ำท่ีปรึกษำเก่ียวกบังำนวิศวกรรม ดงัน้ี  

   (หน่วย : ลำ้นบำท) 
   งบกำรเงินรวม 
 ระยะเวลำของสญัญำ มลูค่ำสญัญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 วนัเร่ิม  วนัส้ินสุด  2562  2561 
สญัญำท่ี 1 1 กนัยำยน 2561  31 ตุลำคม 2564 0.19 0.11  0.17 
สญัญำท่ี 2 1 พฤศจิกำยน 2561  31 ตุลำคม 2564 0.36 0.22  0.34 
สญัญำท่ี 3 1 ธนัวำคม 2560  22 เมษำยน 2562 6.20 -  3.50 

รวม  0.33  4.01 
        

 

37.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทเข้ำท ำสัญญำเช่ำรถพร้อมอุปกรณ์จ ำนวน 3 คัน กับบริษัทแห่งหน่ึง 
สัญญำมีอำยุ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 มกรำคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 11 มกรำคม 2563 อตัรำค่ำเช่ำ 0.075 ลำ้น
บำทต่อเดือน  

 

37.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสญัญำเช่ำอุปกรณ์ส ำนกังำนกบับริษทัแห่งหน่ึง ดงัน้ี  
   ( หน่วย : พนับำท) 
 ระยะเวลำของสญัญำ จ ำนวนเคร่ือง อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือน 
 วนัเร่ิม  วนัส้ินสุด   
สญัญำท่ี 1 7 กนัยำยน 2560  6 กนัยำยน 2564 3 14.30 
สญัญำท่ี 2 7 กนัยำยน 2559  6 สิงหำคม 2563 1 3.60 
สญัญำท่ี 3 7 มีนำคม 2562  6 มีนำคม 2566 1 7.00 
      

 

37.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสญัญำค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภยักบับริษทัแห่งหน่ึงมีมูลค่ำ 
6.2 ลำ้นบำท สัญญำมีอำยุ 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 คิดอตัรำค่ำเช่ำ 
0.035 ลำ้นบำทต่อเดือน 
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37.9 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบนัทึกขอ้ตกลงกำรร่วมทุนใน
โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตน ้ ำประปำ (BOT Projects) และโครงกำรขำยน ้ ำดิบ (BBO Project) ให้กบัผูใ้ห้
สัมปทำน กบับริษทัแห่งหน่ึง (ผูร่้วมทุนรำยแรก)  ซ่ึงประกอบดว้ย สัญญำหลกัฉบบัลงวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 
2560  ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1 ลงวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 และฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 2  ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 
สัญญำจะมีผลบงัคบัใชถึ้งวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 ต่อมำในวนัท่ี 1 มีนำคม 2562 ผูร่้วมทุนรำยแรก ไดท้ ำ
หนงัสือโอนกรรมสิทธิตำมสัญญำบนัทึกขอ้ตกลงและบนัทึกฉบบัแกไ้ขทั้งหมดให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง (ผู ้
ร่วมทุนรำยใหม่)   ทั้งน้ีผูร่้วมทุนรำยใหม่ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขของสัญญำ ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  

 

1) ผูร่้วมทุนรำยใหม่จะจ่ำยค่ำสิทธิกำรใช้อำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ ำหรับกำร
ผลิตน ้ำประปำ พร้อมกบัรับโอนสิทธิและภำระผกูพนัตำมสญัญำสปัทำนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 
22 โดยมีค่ำสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำท่ีเหลืออยูท่ี่ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตลอดอำยโุครงกำรเป็นเงิน 25.00 
ลำ้นบำท 
 

2) ผูร่้วมทุนรำยใหม่จะตอ้งซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็นบ่อน ้ำของบริษทัย่อยในรำคำ 32.00 ลำ้นบำท ( มูลค่ำตำมบญัชี 
30.62 ลำ้นบำท)  เพ่ือใช้เป็นสินทรัพย์ส ำหรับด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรวำงท่อน ้ ำดิบพร้อมติดตั้ ง
เคร่ืองจกัรส ำหรับจ่ำยน ้ำดิบเขำ้สู่ท่อน ้ำดิบ หำกกำรเจรจำสัญญำซ้ือขำยน ้ำดิบกบัผูใ้หส้ัมปทำนประสบ
ผลส ำเร็จและมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ตกลง ตำมบนัทึกแนบทำ้ยลงวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 ให้ผูร่้วม
ทุนซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็นบ่อน ้ำของบริษทัย่อยเพ่ิมอีกหน่ึงแห่งในรำคำ 14.00 ลำ้นบำท (มูลค่ำตำมบญัชี 13.69 
ลำ้นบำท)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัย่อยไดโ้อนกรรมสิทธิของท่ีดินทั้งหมดให้แก่ผูร่้วมทุนรำย
ใหม่แลว้ ในรำคำ 53.00 ลำ้นบำท 

 

3)  บริษทัย่อยจะตอ้งเขำ้ร่วมลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 10 (มลูค่ำโครงกำรหลงักำร
แกไ้ขบนัทึกขอ้ตกลงในขอ้ 2) ประมำณ 143.00 ลำ้นบำท) ทั้งน้ี ณ วนัท ำสัญญำผูร่้วมทุนรำยแรก
ไดต้กลงวำงเงินประกนักำรท ำสญัญำใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นเงิน 10.00 ลำ้นบำท และบริษทัยอ่ยตกลง
ให้น ำเงินจ ำนวนดังกล่ำวไปช ำระหน้ีให้แก่เจ้ำหน้ีตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม คดี
หมำยเลขด ำท่ี ผบ.3520/2558 ลงวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2559 บริษทัย่อยจึงรับรู้จ ำนวนเงินดงักล่ำวไว้
ภำยใตบ้ญัชี “เงินประกนักำรเขำ้ท ำสญัญำร่วมทุน” (ดูหมำยเหตุขอ้ท่ี 24) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
บริษทัยอ่ยจ่ำยช ำระหน้ีใหแ้ก่ผูร่้วมทุนรำยแรกแลว้ทั้งจ ำนวน พร้อมวำงมดัจ ำค่ำลงทุนในโครงกำร
จ ำนวน 5.30 ลำ้นบำท 

 

37.10 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพันตำม “สัญญำจ้ำงเหมำและ
บริกำรผลิตน ้ ำประปำ” กบับริษทัแห่งท่ี 1 (ผูว้่ำจำ้ง) สัญญำลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2552 โดยบริษทัย่อย
และผูว้่ำจำ้งตกลงท่ีจะร่วมกนัให้บริกำรผลิตน ้ ำประปำเพ่ือขำยให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) 
ผำ่นบริษทัแห่งท่ี 2 ภำยใต ้“สัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำชลบุรี” เป็นระยะเวลำรวม 20 ปี ทั้งน้ีสัญญำมีกำร
ก ำหนดปริมำณกำรผลิตน ้ำประปำขั้นต ่ำปีแรกไวไ้ม่นอ้ยกว่ำ 24,000 ลูกบำศกเ์มตรต่อวนั และปีถดัไป
ตอ้งผลิตน ้ ำประปำใหไ้ดไ้ม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณกำรผลิตน ้ ำประปำของปีแรก ส่วนรำคำขำย
จะอ้ำงอิงกับค่ำบริกำรท่ีระบุไวใ้น “สัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำชลบุรี”  ปัจจุบันบริษัทย่อยได้หยุด
ใหบ้ริกำรตำมสญัญำตั้งแต่ปี 2557 เน่ืองจำกถกูบริษทัแห่งท่ี 2 ยกเลิก “สญัญำซ้ือขำยน ้ำประปำชลบุรี”  
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38. คดีควำม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีส ำคัญซ่ึงผลของคดียงัไม่
ส้ินสุดมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

38.1  บริษทั 
 

1) คดีแรงงำน และผิดสญัญำจำ้ง 
 

หมำยเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหำหรือ โจทก์เรียกค่ำ ควำมคืบหน้ำ 

คดี ร้องคดี เป็นจ ำเลยที ่ ฐำนควำมผิด เสียหำย  

    (ล้ำนบำท)  

(ด ำ) 4910/2552 
(แดง) 213/2555 

แพง่ 1 เลิกจำ้ง 0.19 เม่ือวนัท่ี 22 พ.ค. 61 ศำลฎีกำยื่นค ำตดัสินตำมศำล
ชั้ น ต้น ให้ บ ริ ษั ท ช ด ใช้ ค่ ำ เสี ยห ำย เป็ น เงิ น 
0.19 ล้ำนบำท คดีถูกระงับเน่ืองจำกอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 

(ด ำ) 264/2557 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 1.92 เม่ือวนัท่ี 28 ส.ค. 58 ศำลอุทธรณ์ยื่นค ำตดัสินตำม
ศำลชั้ นต้นให้บ ริษัทชดใช้ค่ ำเสียหำยเป็น เงิน 
1.82 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5  
ของเงินต้นนับแต่วันท่ี 20 พ.ค. 56  คดีถูกระงับ
เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร  

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

แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 0.29 เม่ือวนัท่ี 6 พ.ค.58 ศำลอุทธรณ์ยื่นค ำพิพำกษำตำม
ศำลชั้นตน้ให้บริษทัชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 0.29 
ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
และเม่ือวัน ท่ี  3 ส.ค. 59 ศำลฏีกำมีค ำสั่ งให้งด
พิจำรณำคดีและจ ำหน่ำยคดีชั่วครำว เน่ืองจำกอยู่
ระหว่ำงกระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร วนัท่ี 31 ม.ค. 62 
บริษัทยื่นค ำร้องให้งดพิจำรณำคดี เน่ืองจำกอยู่
ระหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร  

     (บนัทึกหน้ีสินแลว้จ ำนวน 0.26 ลำ้นบำท) 
      
      
(ด ำ) ผบ. 2293/2557 
(แดง) ผบ.601/2558 

แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 0.91 เม่ือวนัท่ี 11 ก.พ. 58 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้บริษทั
ชดใชค้่ำเสียหำยเป็นเงิน 0.22 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 16 
ส.ค. 59 ศำลอุทธรณ์มีค ำสั่งให้งดพิจำรณำคดีและ
ให้จ  ำห น่ ำยคดีชั่วครำวเน่ืองจำกอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร วนัท่ี 31 ม.ค. 62 บริษทั
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หมำยเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหำหรือ โจทก์เรียกค่ำ ควำมคืบหน้ำ 

คดี ร้องคดี เป็นจ ำเลยที ่ ฐำนควำมผิด เสียหำย  

    (ล้ำนบำท)  

ยื่นค ำร้องให้งดพิจำรณำคดี เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร  

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

แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 10.43 เม่ือวนัท่ี 18 มี.ค. 58 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้บริษทั
ชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 10.42 ล้ำนบำท พร้อม
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ของเงินตน้จ ำนวน 9.47 
ลำ้นบำท ตั้งแต่วนัฟ้อง ( 23 ก.ค. 57) เม่ือวนัท่ี 15 
ม.ค. 62 ศำลอุทธรณ์มีค ำสั่งไม่งดพิจำรณำคดี  วนัท่ี 
31 ม.ค. 62 บริษัทยื่นค ำร้องให้งดพิจำรณำคดี 
เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 

     (บนัทึกหน้ีสินแลว้จ ำนวน 8.08 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) 1404/2557 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 9.52 เม่ือวันท่ี  11 มี .ค. 58 บริษัทเข้ำท ำสัญญำประนี 

ประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ีให้แก่
เจำ้หน้ีเป็นเงิน 7.69 ลำ้นบำท แบ่งจ่ำยเป็น 36 งวด 
งวดละ 0.15 ลำ้นบำท วนัท่ี 12 ก.พ.62 บริษทัยื่นค ำ
ร้องให้งดกำรผ่อนช ำระ เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 

     (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 คงเหลือ 4.94 ลำ้นบำท) 
ขอ้พิพำทหมำยเลขด ำ
ท่ี พ. 57/2558  
ส ำนกั
อนุญำโตตุลำกำร 
เดิมคือ (ด ำ) 
1709/2557 

แพง่ 1 ผดิสัญญำ 186.89 อนุญำโตตุลำกำร นดัส่งเอกสำรและบนัทึกถอ้ยค ำ
ในวนัท่ี 15 ก.พ. 62 และนัดสืบพยำนรวม 14 นัด 
ระหว่ำงวนัท่ี 5 มี.ค.62 ถึงวนัท่ี 7 ก.ค. 62 ปัจจุบนั
เจำ้หน้ียืน่ถอนค ำร้องต่ออนุญำโตตุลำกำร เม่ือวนัท่ี 
28 พ.ค. 62 และขอถอนค ำร้องขอรับช ำระหน้ีกับ
เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์เม่ือวนัท่ี 31 ก.ค. 62 
(บนัทึกหน้ีสินแลว้จ ำนวน 35.20 ลำ้นบำท) 

(ด ำ) พ.729/2558 แพง่ 1 ค่ำสินคำ้ 0.85 เม่ือวัน ท่ี  23 ก.ย.58 บริษัท เข้ำท ำสัญญำประนี 
ประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ีให้แก่
เจำ้หน้ีเป็นเงิน 0.61 ลำ้นบำท แบ่งจ่ำยเป็น 18 งวด 
งวดละ 0.03 ลำ้นบำท วนัท่ี 12 ก.พ.62 บริษทัยื่นค ำ
ร้องให้งดกำรผ่อนช ำระ เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 

     (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 คงเหลือ 0.24 ลำ้นบำท) 
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หมำยเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหำหรือ โจทก์เรียกค่ำ ควำมคืบหน้ำ 

คดี ร้องคดี เป็นจ ำเลยที ่ ฐำนควำมผิด เสียหำย  

    (ล้ำนบำท)  

(ด ำ) พ.849/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำกู้
เงินและตัว๋
สัญญำใชเ้งิน 

31.86 เม่ือวนัท่ี 21 ก.ย. 58 ศำลงดพิจำรณำคดีและจ ำหน่ำย
คดีชัว่ครำว เน่ืองจำกอยูร่ะหว่ำงกระบวนกำรฟ้ืนฟู
กิจกำร 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 40.01 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) พ.848/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 73.43 เม่ือวนัท่ี 21 ก.ย. 58 ศำลงดพิจำรณำคดีและจ ำหน่ำย

คดีชัว่ครำวเน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรฟ้ืนฟู
กิจกำร 

(ด ำ) พ.111/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 0.74 เม่ื อวัน ท่ี  5 ต.ค. 58 บริษัท เข้ำท ำสัญญำประนี 
ประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ีให้แก่เจำ้หน้ี
เป็นเงิน 0.55 ล้ำนบำท แบ่งจ่ำยเป็น 18 งวด งวดละ 
0.03 ล้ำนบำท ปัจจุบันหยุดผ่อนช ำระ เน่ืองจำกอยู่
ระหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 

     (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 คงเหลือ 0.21 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) 691/2558 แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 0.26 เม่ือวนัท่ี 18 ม.ค. 59 ศำลงดพิจำรณำคดีและจ ำหน่ำย

คดีชัว่ครำว เน่ืองจำกอยูร่ะหว่ำงกระบวนกำรฟ้ืนฟู
กิจกำร 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 0.23 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) 2002/2559 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 4.87 เม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. 61 ศำลนัดพร้อมเพ่ือนัดสืบพยำน

ในวนัท่ี 14-15 มี.ค. 62  เม่ือวนัท่ี 14 มี.ค. 62 บริษทั
ยื่นค ำร้องให้งดพิจำรณำคดี เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 4.24 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) รย. 38-43,  
65-77/2559 

แพง่ 1 เลิกจำ้ง 0.31 เม่ือวนัท่ี 28 เม.ย. 59 ศำลงดพิจำรณำคดีและให ้
จ ำห น่ ำยค ดี ชั่ ว คร ำว  เน่ื อ งจ ำกอ ยู่ ร ะห ว่ ำง
กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร  

(ด ำ) 1140/2559 แพง่ 1 เลิกจำ้ง 1.32 เม่ือวนัท่ี 16 ส.ค. 61 ศำลพิพำกษำให้บริษัทจ่ำย
ค่ำเสียหำยให้โจทก์เป็นเงิน 0.019 ลำ้นบำทพร้อม 
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 นบัแต่วนัฟ้อง (18 พ.ค. 
59) ทั้ งน้ีบริษัทได้ช ำระเงินดังกล่ำวให้แก่โจทก์
ครบถว้นแลว้ ปัจจุบนัโจทกย์ืน่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำ 
และคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนญัพิเศษ เม่ือวนัท่ี 12 ก.พ. 62 บริษทัยื่นค ำร้อง
ให้ ง ด พิ จ ำรณ ำค ดี  เน่ื อ ง จ ำก อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง
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หมำยเลข ถูกฟ้อง บริษัทตก ในข้อหำหรือ โจทก์เรียกค่ำ ควำมคืบหน้ำ 

คดี ร้องคดี เป็นจ ำเลยที ่ ฐำนควำมผิด เสียหำย  

    (ล้ำนบำท)  

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

ประกนั
ผลงำน 

0.54 เม่ือวันท่ี  20 ก.ค. 61 บริษัทเข้ำท ำสัญญำประนี 
ประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระหน้ีให้แก่เจำ้หน้ี
เป็นเงิน 0.54 ล้ำนบำท แบ่งจ่ำยเป็น 12 งวด งวดละ 
0.05 ลำ้นบำท  วนัท่ี 12 ก.พ.62 บริษทัยื่นค ำร้องให้
งดกำรผอ่นช ำระ เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำร
ฟ้ืนฟกิูจกำร 

     (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 คงเหลือ 0.32 ลำ้นบำท) 
ขอ้พิพำทหมำยเลขด ำ
ท่ี 82/2558 
ส ำนกั
อนุญำโตตุลำกำร 
 

แพง่ 1 เรียกคืนเงิน
จ่ำยล่วงหนำ้ 

49.41 อนุญำโตตุลำกำร นัดตรวจเอกสำรในวันท่ี 12   
มี.ค. 62  นัดส่งเอกสำรดรรชนีพร้อมค ำบนัทึกใน
วัน ท่ี  29 มี .ค .62 และนัดสืบพยำนรวม 9 นัด 
ระหว่ำงวนัท่ี 21 พ.ค. 62 ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62 วนัท่ี 
4 ก.พ.62 บริษัทยื่นค ำร้องให้งดกำรผ่อนช ำระ 
เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 

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

แพง่ 1 ค่ำเช่ำ 1.71 เม่ือวนัท่ี 30 ต.ค. 61 ศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำให้
บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 1.59 ล้ำนบำท 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนั
ฟ้อง (20 ก.ย. 58) คดีอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์และ
ขอทุเลำกำรบงัคบัคดี เม่ือวนัท่ี 28 ก.พ. 62 ยื่นค ำ
ร้องให้งดพิจำรณำคดี เน่ืองจำกอยูใ่นกระบวนกำร
ฟ้ืนฟ ู

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 1.80 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) ร.8491/2561 แพง่ 1 เลิกจำ้ง 0.98 ศำลนัดพิจำรณำดคีในวนัท่ี 12 ก.พ. 62 บริษทัยื่น

ค ำร้องใหง้ดกำรผอ่นช ำระในวนัดงักล่ำว เน่ืองจำก
บริษทัอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 

(ด ำ) พ. 2504/2561 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 0.26 เม่ื อวัน ท่ี  31 ม.ค . 62 บ ริษัทยื่นขอให้ศำลงด
พิจำรณำคดี เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟู
กิจกำร ศำลนดัฟังค ำสั่งในวนัท่ี 6 มี.ค. 62บริษทัยืน่
ค ำร้องใหง้ดกำรผอ่นช ำระในวนัดงักล่ำว เน่ืองจำก
บริษทัอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 
 

 

2) คดีฟ้องแยง้ฐำนผิดสญัญำจำ้ง  
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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
เน่ืองจำกบริษทัอยูร่ะหว่ำงกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร เม่ือวนัท่ี 19 ต.ค. 62 ต่ำงฝ่ำยต่ำงยื่น
ค ำร้องขอถอนฟ้องและฟ้องแยง้ ศำลอนุญำตคดีส้ินสุด 

 

คดีหมำยเลขด ำท่ี 3598/2557 
และคดีหมำยเลขแดงท่ี 
1239/2559 

-บริษทัเป็นโจทก์ฟ้องบริษทัแห่งหน่ึง (ผูว้่ำจำ้ง) ในขอ้หำผิดสัญญำจำ้ง ซ่ึงมีทุนทรัพยใ์น
กำรฟ้องเป็นเงิน 56.26 ลำ้นบำท ผูว้่ำจำ้งไดย้ื่นต่อสู้คดีพร้อมทั้งฟ้องแยง้บริษทั โดยเรียก
ค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ียจำกบริษทัรวมเป็นเงิน 415.83 ลำ้นบำท   
- เม่ือวนัท่ี 17 ส.ค. 60 ศำลแพ่งมีค ำพิพำกษำให้บริษทัจ่ำยค่ำเสียหำยให้แก่ผูว้่ำจำ้ง (จ  ำเลย) 
รวมเป็นเงิน 209.52 ลำ้นบำท 
- เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. 61 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำให้บริษทัจ่ำยค่ำเสียหำยให้ผูว้่ำจำ้งรวมเป็น
เงิน 178.12 ลำ้นบำท พร้อมอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15 นับถดัจำกวนัท่ีฟ้องแยง้ (วนัท่ี 30 ต.ค. 
59)  ไปจนกระทัง่จะช ำระหน้ีแลว้เสร็จ แต่หำกผูว้ำ่จำ้งไดรั้บช ำระหน้ีตำมหนงัสือค ้ำประกนั
ธนำคำรตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี 1291/2558 จ ำนวน 43.75 ลำ้นบำท ให้บริษทัสำมำรถน ำมำหัก
จำกยอดท่ีตอ้งช ำระใหผู้ว้ำ่จำ้ง   
-เม่ือวนัท่ี 21 ม.ค. 62 บริษัทได้ยื่นฏีกำเพ่ือโต้แยง้ค ำพิพำกษำของศำลชั้ นต้นและศำล
อุทธรณ์พร้อมขอทุเลำกำรบงัคบัคดี ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฏีกำ เม่ือ
วนัท่ี 12 ก.พ. 62 บริษทัยื่นค ำร้องให้งดพิจำรณำคดี เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
ฟ้ืนฟกิูจกำร 
-เม่ือวนัท่ี 7 มี.ค. 62 ผูว้ำ่จำ้งไดย้ืน่ขอรับช ำระหน้ีตำมหนงัสือค ้ำประกนักบัธนำคำรผูอ้อก
แลว้เป็นเงิน 52.52 ลำ้นบำท 
-ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 บริษทับนัทึกประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำมแลว้เป็นจ ำนวนเงิน 
106.31 ล้ำนบำท เน่ืองจำกคดียงัไม่ส้ินสุด ฝ่ำยบริหำรจึงไม่สำมำรถประมำณกำรภำระ
หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนไดว้ำ่ควรเป็นเท่ำใด 

 

38.2  บริษทัยอ่ย 
หมำยเลข ประเภทคดี บริษัทย่อยตก ในข้อหำหรือ โจทก์เรียกค่ำ ควำมคืบหน้ำ 

คดี ท่ีถูกฟ้องร้อง เป็นจ ำเลยที ่ ฐำนควำมผิด เสียหำย  

    (ล้ำนบำท)  

(ด ำ) ผบ. 3520/2558 แพง่ 1 ผดิสัญญำจำ้ง 14.38 เม่ือวนัท่ี 16 พ.ค.59 บริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมโดยยินยอมช ำระ
หน้ีให้แก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 10.39 ลำ้นบำท ให้
แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 16 พ.ค.61 ปัจจุบัน
คงเหลือภำระหน้ีจ ำนวน 0.39 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุขอ้ท่ี 37.9) 

(ด ำ) ผบ. 2848/2560 
(แดง) 3781/2561 

แพง่ 1 ผดิสัญญำเงิน
กูย้มื 

20.40 - วนัท่ี 7 ธ.ค. 60 เจำ้หน้ีไดย้ื่นขอรับเงินค่ำ  
เคลมตำมสัญญำค ้ ำประกันกับบรรษัท
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หมำยเลข ประเภทคดี บริษัทย่อยตก ในข้อหำหรือ โจทก์เรียกค่ำ ควำมคืบหน้ำ 

คดี ท่ีถูกฟ้องร้อง เป็นจ ำเลยที ่ ฐำนควำมผิด เสียหำย  

    (ล้ำนบำท)  

ประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
(บสย.) เป็นเงิน 8.75 ล้ำนบำท (ดูหมำย
เหตุขอ้ท่ี 27) 

- วัน ท่ี  16 ก.ค. 61 บริษัทย่อยได้เข้ำท ำ
สัญญำประนีประนอมยอมควำมโดย
ยนิยอมท่ีจะช ำระหน้ีให้แก่เจำ้หน้ีเป็นเงิน 
14.46 ลำ้นบำท แต่ไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
เง่ือนไขของสัญญำประนีประนอมได ้

- วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2562 กรมบังคบัคดี
ได้ออกประกำศยึดทรัพย์ท่ีบริษัทย่อย
น ำมำค ้ำประกนัภำระหน้ีซ่ึงประกอบดว้ย
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ท่ีตั้งอยู ่ณ อ  ำเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

- ปัจจุบนักรมบงัคบัคดีมีค ำสั่งใหน้ ำ 
หลกัประกนัออกขำยทอดตลำด 

     (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 14.46 ลำ้นบำท) 
(ด ำ) ผบ. 4709/2560 
(แดง) 2560/2561 

แพง่ 1 ผดิสัญญำเช่ำ
ซ้ือ 

51.77 - วนัท่ี 30 พ.ค.61 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำ
ให้บริษทัย่อยตอ้งชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่
เจ้ำหน้ีรวมเป็นเงิน 17.10 ล้ำนบำท (ดู
หมำยเหตุขอ้ท่ี 23)  

- วนัท่ี 1 ต.ค. 61 บริษัทย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์
พร้อมกบัยื่นค ำร้องขอยกเวน้ค่ำฤชำธรรม
เนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ี เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินคดีแทนโจทก์ในชั้นอุทธรณ์ มูลค่ำ
ประมำณ 0.24 ลำ้นบำท 
-วนัท่ี 8 ก.พ. 62 ศำลอุทธรณ์มีค ำสั่งให้
ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมท่ีตอ้งช ำระแทนโจทก์
เป็นจ ำนวนก่ึงหน่ึง และบริษัทย่อยต้อง
ช ำระค่ำธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือภำยใน
วนัท่ี 23 ก.พ. 62 หำกไม่ช ำระภำยในวนัท่ี
ก ำหนดจะถือว่ำบ ริษัทย่อยไม่ ติดใจ
อุทธรณ์ ทั้งน้ีบริษทัย่อยไม่ไดด้  ำเนินกำร
ยืน่อุทธรณ์ คดีจึงถือวำ่ส้ินสุด 
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หมำยเลข ประเภทคดี บริษัทย่อยตก ในข้อหำหรือ โจทก์เรียกค่ำ ควำมคืบหน้ำ 

คดี ท่ีถูกฟ้องร้อง เป็นจ ำเลยที ่ ฐำนควำมผิด เสียหำย  

    (ล้ำนบำท)  

       (บนัทึกหน้ีสินไวจ้  ำนวน 26.59 ลำ้นบำท) 

 
39. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัไดอ้นุมติักำรออกงบกำรเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2563 
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