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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท                     : 0107538000291 (บมจ. 0552) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ ่                    : เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โรงประกอบสงขลา : เลขท่ี 164/6 หมู่ 6 ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 

โรงประกอบระยอง 1 : เลขท่ี 88/2 หมู5่ ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

   

ลักษณะธุรกิจ  ให้บริการด้านงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆแก่

บริษัทผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงได้ส่งผู้มีประสบการณ์ 

ไปปฏิบัติงานท้ังบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ท้ังในและต่างประเทศ 

โทรศัพท์ (ส านักงานใหญ่) : 0-2322-0222 (อัตโนมัติ) 

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

Email address:  : info@pae.co.th  

Company Website : www.pae.co.th 

นายทะเบียนหุ้น   

ชื่อส านักงาน  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ท่ีตั้ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ ,โทรสาร : 02-009-9000, 02-009-9991 

 :  

ชื่อผู้สอบบัญช ี : นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 และ หรือ นางสาวซูซาน 
เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 /และหรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา  
เลขทะเบียน 8210   

ชื่อส านักงาน   : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด (ส านักงาน)  

ท่ีตั้ง : ท่ีอยู่: 503/31 อาคารเคเอสแอลทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 
10400. โทรศัพท์: 662-642-6172-4. 

โทรสาร : (662) 642-6253 
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สารจากประธานกรรมการ 
                        ในนามของคณะกรรมการ และผู้บรหิาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

 โดยภาพรวมเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปี 2563 พบว่าความต้องการใช้พลังงานเกือบทุก
ชนิดรวมถึงเช้ือเพลิงลดลง สาเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)       
และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประกาศคณะรัฐมนตรีของไทยเรื่องนโยบายการเฝ้าระวังไม่ให้ประชาชนเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้ประชาชนรวมถึงภาครัฐและเอกชนลดการใช้พลังงานในการเดินทางรวมถึงการใช้น้ ามันเบนซินและแก๊ส
โซฮอล์จากมาตรการระงับการบินจึงท าใหก้ารใช้พลังงานจากน้ ามันและก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 อย่างไรก็ตามหลังจากที่การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง คณะรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบาย
สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้สายการบินในประเทศเริ่มขยายการเดินทางมากขึ้น แต่เนื่องจากการปรับราคา
ขายปลีกน้ ามันยังคงลดลง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนหันมาใช้ระบบน้ ามันแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง NG 
(Natural Gas) มากขึ้น จึงท าให้การใช้พลังงานเช้ือเพลิง NG (Natural Gas) ลดลงทุกสาขาทั่วประเทศ และจากเศรษฐกิจ       
ที่ชะลอตัวท าให้การลงทุนทางด้านการขุดเจาะส ารวจยังคงชะลอตัว ไม่มีการลงทุนเพิ่มจึงมีผลกระทบให้โครงการและปริมาณ
งานท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทอุตสาหกรรมน้ ามันและพลังงานธรรมชาติลดลง 
  ในระหว่างปี 2563 การด าเนินธุรกิจของบริษัทในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) นั้นบริษัท
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในระยะสั้นจากนโยบายล็อคดาวน์แท่นขุดเจาะของลูกค้าในช่วงแรก และจากมาตรการ
ของบริษัทที่เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสการเว้นระยะห่างทางสังคมการกักตัวและการห้ามเดินทางข้าม
จังหวัดอย่างเข้มงวด ส่งผลให้สถานการณ์เริ่มคลีค่ลายไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทมีผลกระทบเพียงช่วงสั้นจากน้ันรายรับเริ่มมีจ านวน
เพิ่มขึ้นจนเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ในส่วนลูกค้าของบริษัทรายอื่นๆที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบ มีเพียงผลกระทบด้านสุขอนามัยที่ต้อง
เพิ่มมาตรการต่างๆตามประกาศจากคณะรัฐมนตรี รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานบริษัทที่ได้ร่วมมือป้องกันอย่างเต็มที่ 
ท าให้ส่วนของลูกค้ารายอื่นๆของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดและรายรับของบริษัทยังคงปรกติ
เป็นไปตามสัญญา   
  ส าหรับแนวโน้มในปี 2564  บริษัทยังคงต้องจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) และ
ปัจจัยอื่นๆ อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ ามันดิบตลาดโลก มาตรการในการป้องกันโควิด -19 ทั้งในและ
ต่างประเทศ ท่ีจะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งบริษัทยังมีเป้าหมายส าคัญที่จะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงระยะยาว
ในธุรกิจจากต้นน้ าไปสู่ปลายน้ าร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าและเสริมศักยภาพให้แก่บริษัทในอนาคตต่อไป   

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าธุรกิจ 
ลูกค้า และท่านผู้มีอุปการะคุณในทุกๆด้าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา 
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านท่ีมุ่งมั่นทุ่มเทแรงใจแรงกายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเท
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความส าเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
นายเจรญิ ประจ าแท่น  

  ประธานคณะกรรมการ  
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน
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ข้อมูลสําคัญทางการเงินโดยสรุปของบริษัทในปี 2560 - 2563  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ผลการด าเนินงาน      
      
รายได้จากการขายและงานก่อสร้าง ล้านบาท 509.80 402.01 347.49 417.58 
รายได้รวม ” 509.80 402.01 347.49 417.58 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ” 70.73 51.13 18.97 12.73 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท/หุ้น (69.28) (38.96) (189.21) (161.54) 
      

สถานะทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 544.60 559.39 610.90 696.60 
หนี้สินรวม ” 1,343.24 1,286.14 1,298.68 1,195.18 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ” (798.64) (726.75) (687.79) (498.57) 
      

อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.19 0.19 0.16 0.20 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า (1.68) (1.77) (1.89) (2.40) 
อัตราก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น  (%) ร้อยละ 0.14 0.13 0.05 0.03 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    (%) ” (0.14) (0.10) (0.54) (0.39) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น  บาท/หุ้น (0.02) (0.01) (0.06) (0.05) 
จ านวนหุ้นเรียกช าระแล้ว  ล้านหุ้น 2,770.89 2,770.89 2,770.89 2,770.89 
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อัตราส่วนทางกาอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัรเงินท่ีส าคญั  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 
ธันวาคม 
2563 

31 
ธันวาคม 
2562 

31 
ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2563 

31 
ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.19 0.19 0.16 0.11 0.12 0.12 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.47 4.79 4.72 4.90 5.37 4.78 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.76 76.24 77.29 74.50 67.96 76.36 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.44 1.21 1.18 0.77 0.77 0.73 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 253.42 302.79 308.92 472.44 471.90 500.90 

อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 0.14 0.13 0.05 0.14 0.09 0.08  

อัตราก าไรสุทธิ (%) (0.14) (0.10) (0.54) (0.31) (0.14)  (0.84) 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (0.09) (0.05) (0.28) (0.10) (0.04)  (0.24) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (0.13) (0.07) (0.31) (0.17) (0.7) (0.34) 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(%) 0.94 0.72 0.57 0.54 0.47 0.40 
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจบริษัท 

 

 

 

 

 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัทจ ากัดในวันที่ 11 

เดือนพฤษภาคม 2507 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 13 

กุมภาพันธ์ 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมก่อสร้าง

ระบบอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมขุดเจาะ,ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  

บริษัทให้บริการด้านงานวิศวกรรมและการก่อสร้างดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับบริษัทผลิตน้ ามันและก๊าซ

ธรรมชาติรวมถึงได้ส่งผู้มีประสบการณ์ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทช้ันน าทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั้งใน

และต่างประเทศ   

บริษัทมีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมติดตั้งทั้งด้านอุตสาหกรรมพลังงาน 

น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ,ปิโตรเคมี ด้านการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าระบบควบคุม

รวมถึงด้านสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง บริษัทใส่ใจคุณภาพการ

ด าเนินงาน ดูแลความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

บริษัทให้บริการเริ่มตั้งแต่งานบริการด้านการออกแบบและค านวณทางวิศวกรรม (งานบริการ Engineering), จัดหา

และติดตั้งชุดอุปกรณ์หรืองานโครงสร้าง (งานบริการ Oil & Gas), งานซ่อมบ ารุง , การจัดหาก าลังคน รวมไปถึงบริการให้เช่า

เครื่องมือและเครื่องจักร โดยบริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและผ่านการประเมินในทุกข้อก าหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพของงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนด บริษัทมีทีมวิศวกรและบุคลากรของบริษัทล้วน

แล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการท างานอย่างหลากหลายโครงการ อาทิเช่น การก่อสร้างศูนย์กลางของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Complexes) โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง

ทะเลเป็นต้น  

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructures) 

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานได้แก่งานวิศวกรรมโยธาส าหรับพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนโรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารส านักงาน งานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีบริการน้ ามันและก๊าซ  
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บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น

ใหญ่ โดยบริษัทและถือเป็นบริษัท ช้ันน าในงานบริการด้านกา ร

ตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (Non-destructive Testing, NDT) หรือ

สอบเทียบงานเช่ือมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตามหลักมาตรฐานและ

ข้อก าหนดสากล บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

(PTECH) ด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third 

Party Engineering Services Inspection) ในด้านการทดสอบโดยไม่

ท าลาย (Non-Destructive Testing : NDT) คือ การใช้หลักวิชาการ

ทางฟิสิกส์ เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกวิธีของการ

ทดสอบ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของช้ินงานที่ถูกทดสอบโดยการหารอยความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity) ในโครงสร้างงานเชื่อม

ของวัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่ท าให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งก่อนการใช้งาน ( New 

Construction) ระหว่างการใช้งาน (In Service) และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงานเพื่อซ่อมบ ารุงใหญ่  (Turnaround 

Shutdown) ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปประเมินความเหมาะสมในการใช้งานของอุปกรณ์ช้ินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและ

เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการผลิต จนส่งผลให้

กระบวนการต้องหยุดชะงัก อาทิเช่น การตรวจสอบวัสดุและช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

เครื่องจักร โครงสร้างโลหะเหล็กขนาดใหญ่ หม้อน้ า (Boiler) ระบบท่อล าเลียงก๊าซ 

น้ ามัน สารเคมี  และถังรับแรงดันสูง การ

ทดสอบงานโครงสร้าง (Structure) และระบบ

ท่อส่งน้ ามัน (Pipelines) ทั้งบนฝั่งและในทะเล 

โดยมีอุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจวัดแบบ

เคลื่อนที่ที่สามารถใช้ในโรงงานหรืองานสนาม เพื่อการบริการที่ รวดเร็วตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า และรวมถึงผู้ช านาญการที่มีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย ซึ่งได้รับการอบรมและฝึกฝนอย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

และมีบริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด ให้บริการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย    

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Quality Health Safety Environment) ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรมพลังงานน้ ามัน 

ก๊าซ ปิโตรเคมี และอื่นๆ 
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วิสัยทัศน์ 

เราจะเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ทั้ง

ด้านวิศวกรรม บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกอุปกรณ์

เครื่องมือในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ ามันและก๊าซปิโตรเคมี 

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้นน้ าและปลายน้ า 

พันธกิจ 

 เป็นผู้น าในการให้บริการด้านออกแบบ วางแผน 

ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ (EPC) Engineering ,Procurement 

and Construction  ที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงาน 

น้ ามันและก๊าซปิโตรเคมี และพลังงานทางเลือกท่ีเกี่ยวข้องทั้ง

ภายในประเทศและระดับภูมิภาค ให้บริการจัดหาบุคลากรที่

มีความเช่ียวชาญเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและ

ผลิตน้ ามันและก๊าซทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค 

บริหารต้นทุนการด าเนินการ และการให้บริการลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจทั้งหมดบรรลุเป้าหมาย

 มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง

และส่ งเสริมการน า เทคโน โลยี ใหม่ม าใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด

ความสามารถความเจริญเติบโตของบริษัทและเพื่อการ

พัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทก าหนดไว ้ 

 มุ่งเน้นการบริหารการจัดการที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและยึดหลักธรรมาภบิาลเพื่อการบรหิารจดัการอย่าง

โปร่งใส สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานใน

องค์กร รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกิจของบริษัท 

 รักษาความเป็นผู้ น าในธุรกิจ ให้ บริการ ด้ าน 

Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

รวมถึงการจัดส่งบุคลากร (Manpower Supply) ที่มีความ

เช่ียวชาญเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิต

น้ ามันและก๊าซ ทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค โดย

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าการให้บริการครบวงจร ด้าน 

Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์การจัดส่งบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และ

ความช านาญเพื่อปฏิบัติ งานให้กับลูกค้า ตลอดจนการ

ให้บริการต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซ 

แ ล ะ ปิ โต ร เค มี  ซึ่ ง ถื อ เป็ น ธุ ร กิ จ ห ลั ก ข อ งบ ริ ษั ท
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หน่วยงานวิศวกรรม (ENGINEERING) 
ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่ การส ารวจสภาพหน้างาน , CONCEPTUAL DESIGN, FRONT END ENGINEERING 
DESIGN (FEED) จนถึง DETAILED DESIGN, การจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานในแต่ละโครงการ 
PROCUREMENT ASSISTANT, MANPOWER SUPPLY และ ครอบคลุมไปถึงการบริหารโครงการ (PROJECT MANAGEMENT) 

 
 

หน่วยงานโรงงานประกอบติดต้ัง (FABRICATION SHOP) โรงประกอบระยอง 
ให้บริการด้าน งานประกอบโครงสร้าง (FABRICATION)  ให้บริการการติดตั้ง (INSTALLATION)  
ที่หน้างานของลูกค้า การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันและปโิตรเคมีโรงเก็บผลิตภัณฑ์  
ทั้งในส่วนวิศวกรรมเครื่องกล ระบบไฟฟ้า งานท่อ เครื่องมือตรวจวัดและอื่นๆ 

 
 
 

โรงประกอบสงขลา 
ให้บริการหลักในงานการประกอบโครงสร้างให้กับลูกค้า OFFSHORE โดยโรงงานท่ีสงขลาเป็นศูนย์กลางของการให้บริการและงาน
สนับสนุนนอกชายฝั่งทะเล (OFFSHORE FACILITIES) ของอ่าวไทย อันได้แก่ งานจัดส่งบุคลากรด้านเทคนิค งานจัดหาจัดซื้อและให้
เช่าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ภายในโรงงานประกอบด้วยงานตัดเจาะ (CUTTING & PUNCHING) ขึ้น
รูปเหล็ก (FORMING) งานเช่ือม (WELDING) งานเตรียมผิวเหล็ก (BLASTING) และงานสี (PAINTING)  ซึ่งบริษัทฯ มี BLASTING 
และ PAINT SHOP ที่จัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่สงขลา 

 
 
 

หน่วยงานให้บริการการดําเนินงาน (OIL & GAS SERVICES DEPARTMENT) 
ให้บริการในด้านการจัดวิศวกรช่างเทคนิค คนงานแก่ลูกค้าทั้งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล โดยให้ความส าคัญและยึดมั่นในด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพงานโดยทั่วไป บริการด้านการจัดหาแรงงานซึ่งรวมทั้งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ไปประจ าและรับผิดชอบงานท่ีแท่น
ขุดเจาะ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานสาขาสงขลา บริษัทยังให้บริการเช่าอุปกรณ์ส าหรับการท างานท้ังบนฝั่งและนอกฝั่งทะเลรวมถึงการส่ง
คนงานท่ีมีฝีมือตลอดจนเครื่องมือต่างๆ เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับไวตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 
 
 
 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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โครงสร้างรายได้ (บริษัทและบริษัทย่อย) 
 

 
โครงสร้างรายได้ (บริษัทและบริษทัย่อย) 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

% 

2563 2562 2561 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

1. รายได้การให้บริการแก่ธุรกิจน้ ามัน 
และก๊าซธรมชาต ิ

 187,283 36.74 209,650 52.14 186,114 53.56 

บมจ พีเออี (ประเทศไทย) - - - - - - - 

2. รายได้การให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
(NDT- Non Destructive Testing) 

       

2.1 บมจ พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ 72.12 185,857 36.46 185,227 46.07 152,909 44.00 

3 รายได้การให้บริการตามสญัญาอื่น        

3.1 บมจ พีเออี (ประเทศไทย)  
งานบริการคนงาน 

- 46,376 9.10 - - - - 

3.2 บมจ พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ 
 งานบริการติดตั้งนั่งร้าน 

 89,405 17.54 - - - - 

4. รายได้ให้บริการผลติน้ าประปา        

4.1 บจก พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน 67.77 616 0.1 7,111 1.77 8,336 2.40 

5 รายได้อื่นๆ        

5.1 บจก พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน-งาน
บริการฝึกอบรม 

99.99 266 0.05 111 0.03 130 0.04 

 รวม  509,803 100.00 402,099 100.00 374,489 100.00 
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บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดมา ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับงานให้บริการด้านอุตสาหกรรม

น้ ามันและธรรมชาติให้กับบริษัทช้ันน า เป็นงานติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและให้เช่าเครื่องมือ
เครื่องจักรรวมทั้งจัดหาแรงงานเพื่อท างาน Off shore มูลค่างานจ านวน 190,994,349.76 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับการเซ็นต์สัญญาให้บริการด้าน Maintenance Service ในงาน E&I ให้กับบริษัทช้ันน าแห่งหนึ่งมูลค่างาน 
57.50 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 สัญญา และค่าบริการล่วงเวลาอีก 11.5 ล้านบาท โดยมีระยะสัญญาทั้งสิ้น 24 เดือน 
สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564  โดยตลอดปี 2563 สัญญาฉบับนี้บริษัทได้ให้บริการตามปริมาณงานจริง รวมมูลค่า 
31.548 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับการเซ็นสัญญาให้บริการด้าน Maintain Service ในงาน ME&EE จากบริษัทในเครือ SCG บริษัท (บริษัท
ไทยเคนเปเปอร์ TCP ) สาขา ปราจีนบุรี เป็นสัญญาต่อเนื่องระยะวลา 33 เดือน ( 2ปี 9เดือน) จนถึงเดือนตุลาคม 
2565 (2022) มูลค่างาน 26.654 ล้านบาท และค่าบริการล่วงเวลาอีก 5.331 ล้านบาทโดยตลอดทั้งปี 2563 บริษัทได้
ให้บริการตามปริมาณงานจริงรวมมูลค่า 10.424 บาท  

 ตลอดทั้งปี 2563 บริษัทได้ให้บริการด้านงาน Maintenance & Rental Service รวมมูลค่า 2.653 ล้านบาท 
 

งานท่ีบริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี ้ 

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
ลักษณะงาน 

 
มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1. Construction and Installation 
Contract – Chevron Songkhla 

Manpower Supply Equipment Rental & 
Facilitation 

190.994 
 
 

2. Maintenance Service 
งาน E&I – SKIC  

Manpower supply 
 

31.548 

3. Maintenance Service 
งาน ME&EE PCP  

Manpower supply 
 

10.424 

4. Maintenance & Rental Service 
 

Service 2.653 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานท่ีบริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ  
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ลําดับ 

 
คู่ค้า/ลูกค้า/โครงการ 

 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

 
ระยะเวลา 

 
ลักษณะงาน 

1. TPK 44.593 มกราคม 2557- มิถุนายน 2559 E&I 
Electrical & Instrument  

2. IRPC 26.85 พฤษภาคม 2559 – ธันวาคม 2559 Instrument Electrical , 
Piping 

3. PTT 11.33 มีนาคม 2559- ธันวาคม 2559 งานสถานีบริการน้ ามัน งาน 
E&I, Piping 

4. LEC 1.76 พฤษภาคม 2559 – ธันวาคม 2559 Supply Material  
crane rental 

5. PTT 35.0 สิงหาคม 2559 – เมษายน 2561 งานถังน้ ามัน 
E&I, Piping 

6. Hyundai 74.22 มกราคม 2557- ตุลาคม 2558 Building Structure 

7. SumSung ITD 123.025 มกราคม 2557- ตุลาคม 2558 E & I Work 

8. PTT Phenol 
PTTGC 
PTTME 

41.90 มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558 Instrument Electrical , 
Piping 

9. PTT GC  TOPS 19.5 เมษายน 2559- ธันวาคม 2559 Mechanical 

10 PTT GC Jiffy 3  1.70 มกราคม 2560 – มีนาคม 2560 Piping 

11 PTTPLC 2.90 กุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2560  งานสถานีบริการแกส๊  

12 PTTGC TOPS 0.597            เมษายน 2561 Electrical & Instrument 

13 SKIC วังศาลาบ้านโป่ง 54.680 ตุลาคม 2560- กันยายน 2562  Manpower Supply E&I 

ผลงานท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
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14 SKIC วังศาลาบ้านโป่ง 12.875  ตุลาคม 2560- กันยายน 2562 งานบริการล่วงเวลา 

15 TCP ปราจีนบุร ี 26.654 กุมภาพันธ์ 2563 – ตุลาคม 2565 Maintainace Service  

16 TCP ปราจีนบุร ี 5.331 กุมภาพันธ์ 2563 – ตุลาคม 2565 งานบริการล่วงเวลา 

17 SKIC วังศาลาบ้านโป่ง 57.50 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2564  Manpower Supply E&I 

18 SKIC วังศาลาบ้านโป่ง 17.5  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2564 งานบริการล่วงเวลา 
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การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สําคัญ 
 

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาท่ีส าคญัเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา 3 ปีท่ี
ผ่านมา ดังต่อไปนี ้

ปี 2561 

• วันที่  9 มีนาคม 2561  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้ ง

ด าเนินการกับ PAE กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุง

ฐาน ะการ เงินและการด า เนิ น งาน  โดย ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวทาง

ด าเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงาน

หรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยให้

ระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วง

ด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี 

โดยจะประกาศรายช่ือทุก 1 ปี  เมื่อบริษัทยังไม่

สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ จึงเข้าข่ายที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศช่ือบริษัทให้ต้อง

ปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงาน โดยให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดย PAE เป็น

บริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงาน

ระยะที่ 3 (NC ระยะที่ 3) ทั้งนี้ PAE ต้องด าเนินการ

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น 

• วันที่ 23 มีนาคม 2561  บริษัทรายงานความคืบหน้า

แนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน,และแจ้งผลค าพิพากษาที่ศาล

มีค าสั่งยกค าร้องคดีฟื้นฟูกิจการ สืบเนื่องจากการที่

บริษัทได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

กลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ ฟ. 23/2560 และศาลได้

มีค าสั่งรับค าร้องไว้ เมื่อศาลได้ท าการสืบพยานผู้ร้อง

ขอและลูกหนี้และผู้คัดค้านแล้วเสร็จนั้น ต่อมาศาล

ล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งในวันที่ 8 

มีนาคม 2561 โดยให้ยกค าร้องของผู้ร้อง/ลูกหนี้ (ค า

ร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท) แต่อย่างไรก็ตามยังคง

ถือว่าค าสั่ งหรือค าพิพากษาของศาลล้มละลาย

ดังกล่าวเป็นเพียงค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล

ช้ันต้นเท่านั้น ยังคงถือว่าคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ยังคงไม่เป็นที่สิ้นสุด บริษัทยังคงสามารถอุทธรณ์

ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อไป

ได้ ต ามขั้ นตอนของกฎหมาย ดั งนั้ นที่ ป ระ ชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัท

ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาลล้มละลายกลางไปยังศาล

อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษแผนกคดีล้มละลายเพื่อเสนอ
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ข้อโต้แย้งค าสั่งของศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากเห็น

ว่ามีเหตุผลที่ทางบริษัทสามารถโต้แย้งได้ 

• วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัทรายงานความคืบหน้า

ต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค า

พิพากษาล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์ภายใน

ระยะเวลาตามที่กฏหมายก าหนดและศาลอุทธรณ์ได้

รับค าร้องไว้พิจารณา 

• วันที่ 7 กันยายน 2561  บริษัทรายงานความคืบหน้า

แนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบี ยนบริษัท ได้ มีมติที่ ประ ชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเลือกการ

ด าเนินการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางตาม

พระราชบัญญัติล้มละลายเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิก

ถอนดังกล่าวโดยบริษัทได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อ

ศาลล้มละลายกลางเป็ นคดีหมาย เลขด าที่  ฟ . 

23/2560 และศาลได้มีค าสั่งรับค าร้อง โดยศาลได้ท า

การสืบพยานผู้ร้องขอและลูกหนี้และผู้คัดค้านแล้ว

เสร็จศาลล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งใน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยให้ยกค าร้องของผู้ร้อง/

ลูกหนี้ (ค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท) แต่อย่างไร

ก็ตามยังคงถือว่าค าสั่ งหรือค าพิพากษาของศาล

ล้มละลายดังกล่าวเป็นเพียงค าสั่งหรือค าพิพากษาของ

ศาลช้ันต้นซึ่งยังคงถือว่าคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ยังคงไม่เป็นที่สิ้นสุดบริษัทยังคงสามารถอุทธรณ์ค าสั่ง

หรือค าพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อไปได้ตาม

ขั้นตอนของกฎหมายและบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้ง

ค าพิพากษาล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์ภายใน

ระยะเวลาตามที่กฏหมายก าหนดศาลอุทธรณ์ได้รับค า

ร้องไว้พิจารณาคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลอุทธรณ์ 

• วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่

ลาออกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเออี 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งประชุมครั้งที่ 

05/2561 เมื่อวันที่  4  ธันวาคม พ.ศ. 2561  มีมติ    

รับทราบการลาออกของ นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  จาก

ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้ งแต่วันที่  4  

ธันวาคม พ.ศ. 2561  และที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมติแต่งตั้งนายกิตติ อธินันท์  ให้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกมีผลตั้งแต่

วันท่ี 4  ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ปี 2562 

• วันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์ช านัญพิเศษมี

ค าพิพากษาได้กลับค าพิพากษาของศาลล้มละลาย

กลางให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและแต่งตั้ง บริษัท     

พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท าแผน

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 

90/10 วรรคหนึ่ง และ 90/17 วรรคหนึ่ง   

• วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ได้ประกาศค าสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท 

(ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผนลงในราชกิจจานุเบกษาและ

แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

และเจ้าหนี้ท้ังหลายทราบ  

• วันที่ 5 มีนาคม 2562 บริษัทรายงานความคืบหน้า

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทอยู่

ระหว่างการจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการตามขั้นตอนการ

ท าแผนฟื้นฟูกิจการโดยให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้

เพื่ อจัดส่ งให้ แก่ เจ้ าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์ เพื่ อ

ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาและลงมติ

ยอมรับแผนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะน าเสนอ

แผนต่อศาลเพื่อพิจารณาค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน 

• วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ได้ แจ้ งการด า เนิ นการต่ อบริษั ท  ซึ่ งค รบ

ก าหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้วความว่าบริษัท
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เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ห ลั ก ท รั พ ย์ ก รณี ฐ าน ะก าร เงิน ปั จ จุ บั น ค รบ

ก าหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้วและบริษัทขอ

ขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์

ได้พิจารณาข้อมูลและค าช้ีแจงของบริษัทแล้วจึงให้

เวลากับบริษัทดังกล่าวเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนจนถึง

วันท่ี 8 มีนาคม 2563 หรือวันที่ศาลล้มละลายมีค าสั่ง

ไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ แล้วแต่เวลาใดจะถึง

ก่อนหากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมด

ไปได้ภายในระยะเวลาข้างต้นตลาดหลักทรัพย์ฯจะ

เสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณา

เพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป 

• วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษัทรายงานความคืบหน้า

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทได้ท า

แผนฟื้นฟูกิจการเบื้องต้นเสร็จสิ้นและได้ยื่นต่อศาล

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ก าหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้ตาม

ระเบียบขั้นตอนที่กฏหมายก าหนดเพื่อให้ที่ประชุม

เจ้าหนี้พิจารณาว่าจะลงมติอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

หรือไม่หลังจากที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาอนุมัติแผน

ฟื้นฟูกิจการผู้ท าแผนจะส่งแผนท่ีได้รับการอนุมัติจาก

ที่ประชุมเจ้าหนี้แก่ศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

จากนั้นศาลจะท าการพิจารณาว่าจะมีค าสั่งเห็นชอบ

ด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าวหรือไม่ 

•  วันที่  20 กันยายน 2562 บริษัทรายงานความ

คืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าตามที่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดวันนัดประชุม

เจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้ไว้แล้วเพื่อพิจารณาแผน

ฟื้นฟูกิจการของบริษัทมีการยื่นค าร้องขอเลื่อนการ

ประชุมในครั้งดังกล่าวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี

ค าสั่งเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ดังกล่าวออกไปและมี

ก าหนดการนัดประชุมเจ้าหนี้ครัง้ใหม่เพื่อเจ้าหนี้จะได้

เข้าร่วมประชุมและลงมติ ในการพิจารณาแผนฟื้นฟู

กิจการของบริษัท  

• วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทรายงานความคืบหน้า

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแจ้งผลการ

ประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของ

บริษัทว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนด

วันนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

ของบริษัท มีผลการประชุมเจ้าหนี้ คือ  

1. ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนและแผนที่มี

การแก้ไข ตามมาตรา 90/46(2) และมาตรา90/48 

แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483,  

2.ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแล้วได้มีมติไม่แต่งตั้ง

คณะกรรมการเจ้าหนี้  ตามมาตรา 90/55 แห่ ง

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

ปี 2563 

 

• วันที่ 29 มกราคม 2563 ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้ไว้เพื่อ

พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ทีป่ระชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนและแผน

ที่มีการแก้ไขตามมาตรา 90/46(2) และมาตรา 90/48 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 18 

ตุลาคม 2562 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท (“ผู้ท าแผน”) แจ้ง

ว่าจากการนัดพิจารณาแผนในวันนัดคือวันที่ 16 มกราคม 2563 ศาลได้มีค าสั่งเลื่อนการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

ออกไปเนื่องจากมีเจ้าหนี้สองรายยื่นค าคัดค้านแผนและศาลต้องการให้ผู้คัดค้านดังกล่าวมีเวลาในการศึกษาค า ช้ีแจง

เกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของผู้ท าแผนทั้งนี้ศาลจึงให้นัดพิจารณาแผนครั้งต่อไปในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  
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• วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายช่ือบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ ายอาจถูกเพิกถอนตลาด

หลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้บริษัทเร่งด าเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถแก้ไขให้

เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา

เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

• 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้ไว้แล้ว เพื่อ

พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มมีติ ยอมรับแผนและ

แผนที่มีการแก้ไข ตามมาตรา 90/46(2) และมาตรา 90/48 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 

18 ตุลาคม 2562 นั้น บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท (“ผู้ท า

แผน”) แจ้งว่าศาลได้มีค าสั่งเลื่อนการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการออกไปเป็นวันท่ี 3 มีนาคม 2563 โดยไม่มีคู่ความฝ่ายใด

ร้องขอ 

• วันที่ 9 มีนาคม 2563 ตามที่บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม 

กระบวนการของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟู กิจการของ

บริษัทเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงส่งแผนดังกล่าวให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณา ศาลก าหนดนัดพิจารณาในวันที่ 3 

มีนาคม 2563 ศาลได้ก าหนดให้มีการสืบพยานเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จ านวน 2 นัด โดยนัดสืบพยานผู้ร้อง

และผู้คัดค้าน ในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2563 ตามล าดับ  

• วันที่ 10 มีนาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการด าเนินการต่อ PAE เพื่อให้บริษัทด าเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้

หมดไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการด าเนินการต่อบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (PAE) เพื่อให้บริษัท

แก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีฐานะการเงิน โดยให้เวลาแก่บริษัทในการด าเนินการให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่า

ไม่น้อยกว่าศูนย์ อีก 3 เดือนนับแต่วันท่ีศาลล้มละลายมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2563 โดยหากศาลล้มละลายมีค าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือ

ศาลล้มละลายยังไม่มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งตลาด

หลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ 

• วันที่  3 เมษายน 2563 ตามที่บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

กระบวนการของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการของ

บริษัทแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงส่งแผนดังกล่าวให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาและแจ้งความคืบหน้าจากท่ีศาล

อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้

คัดค้านในคคี จ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาลเพื่อคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญ

พิเศษท่ีพิพากษาให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผนโดยศาลลม้ละลายกลางนัดฟังค าสัง่คดีที่มผีู้

คัดค้านยื่นค าร้องขออนุญาตฏีกาพร้อมฎีกาคัดค้านค าพิพากษาอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษโดยศาลมีค าสั่งรับฏีกาของผู้

คัดค้านไว้พิจารณาและให้ลูกหนี้ (บริษัท) ยื่นแก้ฎีกาภายใน 30 วันนับแต่วันรับค าสั่งและบริษัทด าเนินการยื่นแก้ฎีกา

ตามระยะเวลาที่ก าหนดและในส่วนของคดีฟื้นฟูกิจการนั้นศาลลม้ละลายกลางก าหนดนัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านใน

วันท่ี 8 และ 9 เมษายน 2563 
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• วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัทแจ้งความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ซึ่งยังคงมีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องศาล

ล้มละลายกลางจึงมีประกาศเรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Coronavirus Disease : COVID-19) ประกาศเลื่อนนัดพิจารณาคดีที่นัดไว้ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ออกไปโดยศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาก าหนดวันนัดใหม่ในเวลาที่เหมาะสมและ

ต่อมาภายหลังบริษัทได้รับหมายศาลลม้ละลายกลางแจ้งยกเลิกวันนัดพิจารณาเดิมและก าหนดวันนัดสืบพยานผู้ร้องและ

ผู้คัดค้านใหม่ เป็นวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563  

• วันท่ี 4 มิถุนายน 2563  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แจ้งความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติมว่า จาก

ที่ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้)เป็นผู้ท าแผน เจ้าหนี้ซึ่งเป็น

ผู้คัดค้านในคคีจ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกาและยื่นฎกีาต่อศาลเพื่อคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญ

พิเศษท่ีพิพากษาให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผนโดยศาลลม้ละลายกลางนัดฟังค าสัง่คดีที่มผีู้

ยื่นค าร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมฎีกาคัดค้านค าพิพากษาอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ โดยศาลมีค าสั่งรับฎีกาของผู้คัดค้านไว้

พิจารณาและให้ลูกหนี้ (บริษัท) ยื่นแก้ฎีกาภายใน 30 วัน และบริษัทได้ยื่นแก้ฎีกาตามระยะเวลาที่ศาลได้ก าหนด 

• วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย)  ได้มีมติรับทราบการลาออกจากต าแหน่ง

กรรมการบริษัท 3 ท่าน 1. นายพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง 2. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว 3. นายกัมพล คุปตะวินิจ และที่ประชุมมี

มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจ านวน 3 ท่านคือ 1. นายอานนท์ เลขาสถาพร เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัท แทนนายพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง 2.นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน นาย

วรศักดิ์ ฉัตรแก้ว 3. นายกรกฤช ประคองวิทยา เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายกัมพล คุปตะวินิจ มีผล

ตั้งแต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2563   

• วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ ช่ือและจ านวนกรรมการซื่งมีอ านาจลง

ลายมือช่ือแทนบริษัท คือนายสมพร มั่งมี และ นายวีรพันธ์ ณ ระนอง ลงลายมือช่ือ ร่วมกัน และประทับตราส าคัญของ

บริษัท ใหม่ ช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือนายอานนท์ เลขาสถาพร หรือนาย

ภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ ลงลายมือช่ือร่วมกับนายสมพร มั่งมี หรือ นายวีรพันธ์ ณ ระนอง รวมเป็นสองคนและประทับตาม

ส าคัญของบริษัท หรือนายอานนท์ เลขาสถาพร     ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ และประทับตรา

ส าคัญของบริษัท มีผลตั้งแต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2563  

• วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทจ านวน 3 ท่าน 1. นายอานนท์ เลขา

สถาพร 2. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ 3. นายกรกฤช ประคองวิทยา ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทจะมีจ านวน 5 

ท่าน 1. นายสมพร มั่งมี กรรมการบริหาร 2. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริหาร 3. นายอานนท์ เลขาสถาพร 

กรรมการบริหาร 4. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ กรรมการบริหาร 5. นายกรกฤช ประคองวิทยา กรรมการบริหาร 

• วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน PAE ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ประกาศให้บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (PAE) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีฐานะการเงินใกล้ครบ

ก าหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนโดยบริษัทต้องด าเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าไม่น้อยกว่าศูนย์ภายใน 3 เดือนนับแต่

วันท่ีศาลล้มละลายมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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จึงแจ้งให้PAE เร่งด าเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหาก PAE ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

• วันที่ 3 สิงหาคม 2563  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการด าเนินการต่อบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (PAE) 

เพื่อให้บริษัทแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีฐานะการเงินโดยให้เวลาแก่บริษัทในการด าเนินการให้ส่วนของผู้

ถือหุ้นมีค่าไม่น้อยกว่าศูนย์อีก 3 เดือนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายมคี าสัง่เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยหากศาลล้มละลายมคี าสัง่ไม่เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการก่อนวันท่ี 31 มีนาคม 2564 หรือ 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายยังไม่มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งตลาด

หลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ 

• วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตามที่บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของศาล ล้มละลายกลาง 

ซึ่งศาลได้มีการนัดไต่สวนพยานเมื่อวันที่ 5 และวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทแจ้งความคืบหน้าคดีฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากศาลฎีกามีค าสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้าน รายที่4, รายที่6, และรายที่7 ฎีกาค าสั่งฟื้นฟูกิจการของบริษัท ศาล

ล้มละลายกลางจึงยกเลิกวันนัดพิจารณาเดิมและนัดพร้อมรอฟังผลการพิจารณาของศาลฎีกาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563   

• วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ตามที่ศาลล้มละลายกลางจึงนัดพิจารณาพร้อมรอฟังผลการพิจารณาของศาลฎีกาในวันที่ 

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทแจ้งความคืบหน้าคดีฟื้นฟูกิจการว่าตามที่ศาลล้มละลายกลางนัดพร้อมเพื่อรอฟังผล

ค าพิพากษาศาลฏีกาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากในวันดังกล่าวยังไม่มีผลค าพิพากษาของศาลฏีกา 

ศาลจึงเลื่อนคดีไปเพื่อรอฟังผลค าพิพากษาศาลฏีกาในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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สรุปการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการการแข่งขันของบริษัท 

 - สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมา ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปี 2562 ที่ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 50-60 

เหรียญ ต่อบาร์เรล  ได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 40 เหรียญ ต่อบาร์เรล เกือบตลอดช่วงปี 2563 จึงท าให้การลงทุนทางด้านการขุด

เจาะส ารวจยังคงชะลอตัวไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม มีผลกระทบให้

โครงการและปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอุตสาหกรรมน้ ามัน

และพลังงานธรรมชาติลดลงต่อเนื่อง  บริษัทจึงยังต้องปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์ปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนการประมูลงานหรือหา

พันธมิตรเพื่อรับงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ในปี พ.ศ. 2564 บริษัท

ยังคงเน้นปรับกลยุทธทางด้านบุคลากรโดยได้ เตรียมพัฒนาและ

ฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความช านาญการสามารถท างาน

ได้หลายด้าน (multi-skilled) มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการ

ของลูกค้าท่ีต้องการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการด าเนินงาน 

 -  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันใน

อนาคตและจ านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ 

 ส าหรับงานด้านอุตสาหกรรมรับเหมา EPC ในประเทศมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึนเนื่องจากมีคู่แข่งขันรายเดิม

ที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการบริหารโครงการและประสบการณ์ทางวิศวกรรมก็เป็นปัจจัย

ส าคัญ ขณะที่แนวโน้มโครงการก่อสร้างปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่สถานการณไ์ม่คอ่ยจะสูด้ีนัก การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกนั

มากเกินไปอาจก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคในการท างานของบริษัท  

 ส าหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนี้  ถึงแม้จะไม่มีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากสถานการณ์ ทางด้านตลาด 

โดยทั่วไป ยังไม่อ านวย แต่การแข่งขันด้านราคายังสูงอยู่  จึงท าให้โครงการมีผลก าไรค่อนข้างต่ า 

 -  สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  

 ส าหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนี้มีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นจ านวนมากเนื่องจากผู้รับเหมาที่มีความเช่ียวชาญจัดตั้งและ

ด าเนินกิจการด้วยตัวเอง เมื่อมีคู่แข่งเกิดขึ้นจ านวนมากท าให้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างสูงจึงท าให้โครงการมีผลก าไรค่อนข้างต่ า 

 - คู่แข่งขัน 

 ส าหรับงานด้านอุตสาหกรรมรับเหมา EPC ในประเทศมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึนเนื่องจากมีคู่แข่งขันรายเดิม

ที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงความสามารถในการบริหารโครงการและประสบการณ์ทางวิศวกรรมก็เป็นปัจจัย

ส าคัญ ขณะที่แนวโน้มโครงการก่อสร้างปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนักการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

มากเกินไปอาจก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคในการท างานของบริษัท  
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

 ลักษณะการจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งขั้นตอนในการด าเนินงานของบริษัทมีทั้งลักษณะการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง 

(Main Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ซึ่งบริษัทจะรับงานก่อสร้างโดยการติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรงผ่าน

วิธีการประกวดราคาหรือการเจรจารับงาน มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

1. การประกวดราคาและการรับงานจากลูกค้าบริษัทจะติดตามข่าวการประกวดราคาตามประกาศจากทางหนังสือพิมพ์หรือจาก

บริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทออกแบบ และมอบหมายให้ฝ่ายประมาณการต้นทุนค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ต่อจากนั้น

บริษัทจะส่งราคาเข้าร่วมประกวดโดยด าเนินการตามขั้นตอนท่ีหน่วยงานก าหนด 

2. การจัดหาโดยขั้นตอนการเจรจา อาจไม่มีการประกวดงานหรือเสนอราคา แต่เป็นการเสนองานโดยลูกค้าได้เฉพาะเจาะจงเลือก

บริษัทให้เป็นผู้ก่อสร้าง วิธีนี้มักใช้กับลูกค้าเก่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยหลังจากมีการตกลงกันในเรื่องราคาและ

เงื่อนไขจึงจะท าการลงนามสัญญาว่าจ้างต่อไป 

 ขั้นตอนในการดําเนินงานหลังจากบริษัทรับงานมีดังต่อไปนี้ 

 1. บริษัทจะพิจารณาประเภทของงาน และส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแต่ละส่วนเป็นหลัก  

 2. บริษัทจะแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกๆ ด้านของโครงการ โดยดูแล

ความก้าวหน้าของโครงการและการควบคุมงานให้ด าเนินไปตามแผนงานท่ีได้วางไว้ 

 3. บริษัทมีนโนบายการขอแหล่งเงินกู้ประเภทสินเขื่อโครงการจากสถาบันการเงินเป็นโครงการแต่ละโครงการเพื่อ

สนับสนุนด้านการเงินในการด าเนินงานในแต่ละโครงการนั้นๆ หรือบางกรณีบริษัทจะร่วมทุนกับบริษัทย่อยเพื่อท ากิจการร่วมค้า

เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการท าโครงการ  

 4. การวางแผนรายละเอียดของโครงการ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ก าหนดตารางโครงการให้มีความเหมาะสมกับเงื่อนไข

และระยะเวลาและงบประมาณที่ได้วางไว้ รวมทั้งการวางแผนก าลังคนโดยจ าแนกตามประเภทของงานและคนงาน พร้อมทั้งเป็น

ผู้จัดท าตารางการท างานโดยละเอียดในแต่ละช่วงของโครงการ 

 5. การด าเนินการก่อสร้าง ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ในการควบคุมและติดตาม

ความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามที่วางไว้ 

 6. การรายงานและการบันทึกผลผูท้ีเ่กี่ยวข้องและรับผดิชอบในแต่ละสายงานท ารายงานผลเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน

การใช้วัสดุก่อสร้างต้นทุนคุณภาพและปริมาณงานโดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับของสายงาน 

 7. การติดตามและการตรวจสอบเมื่อผู้จัดการโครงการได้รับรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบTimeline ตรงกับ

แผนงานท่ีวางไว้  

 8. การตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเช็คความ

เรียบร้อย แก้ไขข้อผิดพลาด และส่งมอบงานให้ลูกค้าต่อไป  

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 

หน้า 22 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
 

ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 65.15 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 950.88 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมรวม จ านวน 798.64 ล้านบาท อย่างไรก็
ตาม บริษัทอยู่ในสภาวะพักการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายล้มละลาย ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางในการให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท นอกจากนี้เจ้าหนี้ของบริษัทจ านวน 3 รายได้ยื่นฎีกาต่อศาลเพื่อคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาให้
บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งให้บริษัทเป็นผู้ท าแผนดงักล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา สถานการณ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากการฟื้นฟูกิจการอาจต้องใช้ระยะเวลา
ด าเนินการอีกหลายขั้นตอน  
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

 ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงที่จะเสียหายจากการที่บริษัทไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ส าเร็จ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผลการ

พิจารณาของศาล และอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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ปัจจัยความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

ความเสี่ยง (Risk) โอกาส/เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท าให้แผนงาน หรือการด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในท่ีสุด ท้ังในด้านผลกระทบท่ีเป็นตัวเงินได้ หรือต่อ

ภาพลักษณ์  หรือช่ือเสียงขององค์กร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึงกระบวนการที่ปฏิบัติโดย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน  โดยกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถช้ีบ่งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขี้น และมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่องค์กร

ก าหนดไว้ บริษัท พีเออี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้าน QSHE ให้ผู้บริหารและพนักงานใน

องค์กร  น าไปปฏิบัติ ด้วยการก าหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน รวมทั้งตัวช้ีวัดตามแผนงาน รวมทั้งการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งในการตรวจประเมิน 

(Internal Audit) ตามแผนที่ก าหนด 

 ส าหรับนโยบาย ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีดังน้ี 

1. นโยบายคุณ ภาพ  อาชีวอนามั ย  ความปลอดภั ย  และสิ่ งแวดล้ อม  (QUALITY, HEALTH, SAFETY AND 
ENVIRONMENT POLICY) - ISO MANAGEMENT SYSTEM 

2. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท างาน (HEALTH & SAFETY POLICY) 
3. นโยบายห้ามใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (DRUG & ALCOHOL POLICY) 
4. นโยบายสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL POLICY) 
5. นโยบายหยุดการท างาน ถ้าไม่ปลอดภัย (STOP WORK AUTHORITY POLICY) 
6. นโยบายบริหารความเหนื่อยล้า (FATIGUE MANAGEMENT POLICY) 

 ทั้งนี้ นโยบายบริษัทก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ 
ส าหรับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมด 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวัตถุดบิเหลือใช้ 

 1. การด าเนินการหรือนโยบายเพื่ อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม  Environmental Policy 2019 rev07 และ

Environmental Monitoring ที่มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าทิ้ง คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แสงสว่าง ความร้อน เป็น

ต้น โดยท าการตรวจวัดเป็นประจ าทุกปี  

 2. ผลการปฏิบัติจริงในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามที่กฏหมายก าหนดได้ก าหนดทุกประการ 

 3. บริษัทไม่มีข้อพิพาทเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการถูกฟ้องร้อง  

 4. บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าในแต่ละโครงการเพื่อดูแลในด้านความปลอดภัยในการด าเนินการก่อสร้างรวมถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตา่งๆ โดยจะตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนในการก่อสร้างและมกีารบรหิารจดัการของเสียและเศษวัสดุที่

เหลือจากการก่อสร้างเพื่อมิให้เกิดผลเสียด้านมลภาวะและต่อสิ่งแวดล้อม และในช่วง 3ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูก

ฟ้องร้องในด้านมลภาวะและต่อสิ่งแวดล้อม 
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การบริหารจัดการภาวะวิกฤต COVID-19  

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 
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 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กพ 2563 ได้มีมติเห็นชอบใน

หลักการร่างประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 โดยให้เพิ่มโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ล าดับที่ 14 ภายใต้พระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถใช้ข้อก าหนดตาม พ.ร.บ.

ดังกล่าว ในการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค สามารถ

ควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ

สังคม  ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้เห็นชอบแนวทางการ

ปฏิบัติการเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการโรคติดต่อ 

จัดท าแผนเผชิญเหตุกรณี COVID-19และรายงานความก้าวหน้า

ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการ 

ได้แก่  

1 การคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยท่ีช่องทางเข้าออก

ประเทศ สถานพยาบาล และในชุมชน  

2 การดูแลรักษาผูป้่วยและป้องกันการติดเชื้อ  

3 การติดตามผู้สมัผสัโรค  

4 การสื่อสารความเสีย่ง  

5 การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 

6 การประสานงานและจัดการข้อมูล  

 ซึ่งบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยใช้มาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด ตามแนววิธีปฏิบัติเรื่องมาตรการป้องกัน

และควบคุมโรคระบาด (Epidemic Prevention and control plan, HS-WI-0007) ภายใต้ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ISO45001) รวมถึงมาตรการที่ได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

• สื่อสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ผ่านทาง QHSE Knowledge sharing 

• ก าหนดมาตรการเผ้าระวังเกี่ยวกับการเดินทางของพนักงาน โดย HR 
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 บริษัทพีเออี มีประกาศฝ่าย HR ที่ HR-AN-01-

2020: 24 Feb 2020 เรื่องมาตรการ การเดินทางในช่วงที่

มีการระบาดของ COVID-19  และประกาศคณะกรรมการ

ความปลอดภัยฯ (คปอ) ของส านักงานใหญ่ ที่ คปอ 1-

3/2020: 25 Mar 2020 เรื่องการประชุมและกิจกรรม

ต่างๆในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (Social Distancing) 

นอกจากนี้  ได้มีการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ  ทั้ ง

พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับ

บริษัท ในทุกสาขา รวมถึงติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้ประจ า

ทางเข้าออกอาคาร/ส านักงาน เพื่อล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้า

อาคาร/ส านักงาน และมีการเฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์ 

และสื่อสารติดตาม และ สื่อสารข้อมูล  สรุปสถานการณ์ 

COVID-19 ค าแนะน า จากกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข มาตรการจากภาครัฐ  อย่างต่อเนื่องซึ่ ง

สถานะการของบริษัทในการด าเนินธุรกิจจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Disease : COVID-19) เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทมีนโยบายล็อคดาวน์แท่นขุดเจาะในช่วงเดือนเมษายน 2563 และ

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสการเว้นระยะห่างทางสังคมการกักตัวและการห้าม

เดินทางข้ามจังหวัด มีผลให้พนักงานท่ีท างานบนแท่นขุดเจาะลดจ านวนลงจากเดิมจากจ านวนประมาณ120 – 150 คน ลดเหลือ

เพียง 30 – 40 คนในเดือนเมษายน 2563 แต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น 

จ านวนพนักงานบนแท่นมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนขึ้นเป็น 80 – 90 คน และ  ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้เพิ่มเป็น 100 คน ทั้งนี้

รายรับจากลูกค้ายังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบถึงบริษัทเป็นเพียงช่วงสั้น 2 ถึง 3 เดือนจากนั้นรายรับเริ่มมีจ านวน

เพิ่มขึ้นจนเข้าสู่สภาวะปกติ และส่วนลูกค้าของบริษัทรายอื่นๆ ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี และปราจีนบุรี ของกลุ่มบริษัทเอสซีจีที่

ผา่นมาไม่มีผลกระทบกับรายรับของโครงการ มีเพียงผลกระทบด้านสุขอนามัยที่ต้องเพิ่มมาตราการต่างๆตามประกาศจากฝ่าย

บุคคลเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่างๆที่จะตามมาหากมีพนักงานในโครงการหรือคนในครอบครัวใกล้ชิดหรือติดเช้ือ ซึ่ง

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดและรายรับของบริษัทยังคงปรกติเป็นไปตามสัญญา 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้  

รายการ จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

1. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 8,051,717,322 1 8,051,717,322 

2. ทุนช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 2,770,889,766 1 2,770,889,766 

*บริษัทไม่มีหุ้นบรุิมสิทธิ หรือ หุ้นประเภทอื่นในที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขอื่นใดท่ีแตกต่างจากหุ้นสามัญ  
ผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 
2558 (วันปิดสมุดล่าสุด) มีดังนี้   

ลําดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
1. นายก่อโชค แสงทองอร่าม 185,800,000 6.71 
2 นายชนะชัย ลีนะบรรจง 129,498,300 4.67 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 54,998,800 1.98 
4. นายอัชดา  เกษรศุกร์ 39,000,000 1.41 
5. นายชินชัย ลีนะบรรจง 28,589,400 1.03 
6. นายจิระวุฒิ คุวานันท ์ 22,300,000 0.80 
7. นางอโนทัย  ทรงไท 20,752,700 0.72 
8. นายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์ 20,000,000 0.72 
9. นางจินตนา กาวีวงศ์ 19,658,050 0.74 
10. นางสาวกรรณิดา ต้ังกิจตรงเจริญ 17,100,000 0.62 

** สืบเนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้าสู่คดีฟื้นฟูกิจการ และศาลได้มี
ค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณา โดยบริษัทยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทจัดประชุมผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2560 เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีฟื้นฟูกิจการและในปัจจุบันศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้มีค าพิพากษาให้ฟื้นฟู
กิจการของบริษัทแล้ว จึงไม่อาจจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามกฏหมาย **จึงท าให้รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม         
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)** โดยบริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  
** ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดล่าสุด) 
การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก  

- บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) เป็นหลัก 
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่   

-บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัท  
การออกหลักทรัพย์อื่น 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559  ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้ นสามัญของบริษัทที่ ยั งไม่มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 
1,363,302,372 หน่วย หมดอายุในปีแล้วท้ังจ านวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังไม่ได้ก าหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อื่นใดอีก 
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 
นายเจริญ  ประจําแท่น  

• ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 19 มีนาคม 2557) 
• อาย ุ 73  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการราย

อื่น  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย /    
- ไม่มี – 

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
• ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบณัฑติ  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
• ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director 

Accreditation Program 56/2006 จาก IOD 
• ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification 

Program 88/2007  จาก IOD 
• ประกาศนียบตัรหลักสตูร Audit Committee 

Program 14/2006  จาก IOD 
• หลักสตูร Improve The Quality of financial 

reporting QFR/2006  

 
• ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการอื่นๆในปัจจุบัน   
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
• บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทน บริษัททาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอื่นใน

ปีที่ผ่านมา /  
- กรรมการสภามหาวิทยาลยั เทคโนโลยี พ ระจอ ม
เกล้าธนบุรี  

• ประสบการณ์การท างาน ( 5 ปีย้อนหลัง)  
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) 
- รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมธุรกิจพลังงาน 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน  
(งานโยธาธิการ) 

• ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  
 -  ไม่มี - 
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 ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธิ์ 
• ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท,

กรรมการอิสระ  
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2549) 
• อาย ุ 79  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่ม-ี 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 
• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
• เนติบัณฑิตไทย 
• ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification 

Program 56/2006  จาก IOD 
• ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการ

อื่นๆ 

• ประธานกรรมกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, 
กรรมการบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา 
/ - ไม่ม-ี 

• ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
• -นายทหารประจ าศูนยร์ักษาความปลอดภัยส านักงาน 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
• -กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าอ านวยศิลป ์
• -เลขาธิการสโมสรการไฟฟ้านครหลวง 
• -กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร 
• -กรรมการบริษัท บจ. กรุงเทพธนาคม 
• -รองผู้ว่าการงานธุรกิจการไฟฟ้านครหลวง 
• ประวัติการท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  

/ -  ไม่มี – 
 

  

นายปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย  
• ต าแหน่ง กรรมการบริษัท ,กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 21 พฤษภาคม  2557) 
• อาย ุ57  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 
• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามค าแหง 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Accreditation 

Program 72/2008  จาก IOD 
• ประกาศนียบตัรหลักสตูร Advanced Audit 

Committee Program 19/2015  จาก IOD 
• ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการอื่นๆในปัจจุบัน 
• กรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ 
• ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ  

บริษัท เอ็มวิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความบริษัท  

แพลนบี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
• ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ  

บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
• ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ  

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล 
• ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ  

บริษัท เป่าจินจง จ ากัด และบริษัทในเครือ 
• ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ  

บริษัท โชคพีรวัชร จ ากัด เจ้าของโรงแรมอมารีโวค  
รีสอร์ทแอนด์สปา และ ห้างโวคกระบี่ และบริษัทในเครือ  

• เจ้าของส านักงานทนายความศรีว่องไทย 
• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา 

/ - ไม่มี- 
• ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  

/ -  ไม่มี - 
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 นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 
• ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ  
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 21 พฤษภาคม  2557) 
• อาย ุ 53  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
• ปริญญาโทการเงินมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
• ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ห ลั ก สู ต ร  Director 

Certification Program จาก IOD 
• ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่ง

กรรมการอื่นๆในปัจจุบัน   

• กรรมการบริษัท ,กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ บริษัท แมสเทค ลิงค์ จ ากัด  

• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีการเงิน 
บริษัทเอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน)  

• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กร
อื่นในปีท่ีผ่านมา / - ไม่มี- 

• ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน   
• บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน   
• บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จ ากัด 
• ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  

/ -  ไม่มี - 

       

        นายอานนท์ เลขาสถาพร  
• ต าแหน่งกรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการ

ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 16 มิถุนายน 2563) 
• อาย ุ62  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /   - ไมม่-ี 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
• อบรมหลักสูตร DAP 79/2552 สมาคมส่งเสิม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการอื่นๆในปัจจุบัน   
 

• กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มี
อ านาจลงนามแทนบริษัท บริษัทพีเออี  

 (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
• ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร,

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเออี เทคนิคอล
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอื่น
ในปีท่ีผ่านมา / - ไม่มี- 

• ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิลลาคอนแทรคเตอร์ 

จ ากัด  
• กรรมการบริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด 
• กรรมการบริษัท โอเอซิส ดีเวล ลอปเม้นท์  
• กรรมการบริษัท พีเออี เฟดเดอรัล  
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
• ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  
/ -  ไม่มี - 
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 นายสมพร  มั่งมี  
• ต าแหน่งกรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร, 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2558) 
• อาย ุ 52  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

• คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม  
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

Director Certification Program  
รุ่น 226/2016  จาก IOD 

• ประกาศนียบัตรช้ันสูง การบริหารภาครัฐและ
กฏหมาย มหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า 

 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อ

สังคม (นมธ3) 
• ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการอื่นๆในปัจจุบัน   
• กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร, 
• กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  

บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน)  
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ  

บริษัทพีเออ ี(ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 
• ที่ปรึกษา บริษัท กลอรี่คอนสตรัคชั่น จ ากัด   
• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอื่น

ในปีท่ีผ่านมา / - ไม่มี- 
• ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
• กรรมการบริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด 
• ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  

/ -  ไม่มี - 

 

 นายวีรพันธ์  ณ ระนอง   
• ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการ

ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2558) 
• อาย ุ 59  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่ม-ี 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ

รายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 
หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
• ปริญญาตรี สาชาการบญัชีและการเงิน 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
• ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director 

Certification Program จาก IOD 
• ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการอื่นๆในปัจจุบัน   

• กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผูม้ี
อ านาจลงนามแทนบริษัท  
บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน)  

• กรรมการบริษัท พีเออี เทคนิคอลเซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) 

• รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส สายงานบัญชีและ
การเงิน บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  

• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอื่น
ในปีท่ีผ่านมา / - ไมม่-ี 

• ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
• กรรมการ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)   
• กรรมการ บริษัท ไลฟ์ เอสเตท จ ากัด 
• ผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
• ผู้อ านวยการฝ่ายบริษัท แปลน เอสเตท จ ากดั   
• ประวัติการท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี 

ที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นายกิตติ  อธินันท์    
• ต าแหน่ง กรรมการบริษัท   
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 4 ธันวาคม 2561) 
• อาย ุ 67  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
• ปริญ ญ าตรี  ป ริญ ญ าตรี  นิ ติ ศ าสต ร์บัณ ฑิ ต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง รุ่น 5 พ.ศ.2522 
• ประสบการณ์การท างานและกรรมการอื่นๆ 

ในปัจจุบัน  
• กรรมการบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)  

จ ากัด (มหาชน) 
• เจ้าของส านักงานกฏหมายกิตติกฏหมาย  
• ที่ปรึกษากฏหมายทนายความ 

• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอื่น 
ในปีท่ีผ่านมา / - ไม่มี- 

• ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด มหาชน  
• รองนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย  

ฝ่ายนโนบายและแผน  
• กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย ทนายความ  

ส านักกฎหมายนรินท์พงศ์จินาภักดิ์ 
• ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ  

บริษัท จีพี มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
• ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บริษัท สยามวรินทร์

นิติการจ ากัด 
• นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
• ทนายความ ส านักงานจักรพรรดิ์ทนายความ 
• ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี 

ที่ผ่านมา / -  ไม่มี -
 
  
 นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ    

• ต าแหน่ งกรรมการบริษัท ,กรรมการบริหาร ,
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 16 มิถุนายน  2563) 
• อาย ุ60  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 

รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
• หลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรองรุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2554  
• ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการอื่นๆในปัจจุบัน   

• กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  

• บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
• กรรมการบริษัท,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน

บริษัท พพีีเอส. เอนเนอยี่ แอนด์ มารีน จ ากัด  
• ทนายความและหัวหน้าส านักงานกฏหมาย  

ฉฎาธร ใบอนุญาตเลขท่ี 2198/2533     
• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กร 

อื่นในปีท่ีผ่านมา / - ไม่มี- 
• ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง)   
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย  

บริษัท บลิส-เทล จ ากัด (มหาชน) 
• ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี 

ที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นายกรกฤช ประคองวิทยา    
• ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร  
• (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 16 มิถุนายน 2563) 
• อายุ  58  ปี 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่ม-ี 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการราย

อื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื  
บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 

(บริหารการก่อสรา้ง วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
(วิศวกรรมโยธา) (วศ.บ.) 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
 

• นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

• ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอื่นๆในปัจจุบัน   

• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอีเอ็มซี   
จ ากัด (มหาชน)  

• กรรมการบริษัท,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน
บริษัท พพีีเอส. เอนเนอยี่ แอนด์ มารีน จ ากัด  

• การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอื่นใน
ปีท่ีผ่านมา / - ไม่มี- 

• ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง)   
• 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท

อีเอ็มซี  จ ากัด (มหาชน) 
• ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

/ -  ไม่มี - 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 

หน้า 34 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
 

โครงสร้างการจัดการขององค์กร  

โครงสร้างการบรหิารจดัการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 
ในปี 2563 บริษัทได้ก าคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการแต่ละชุดและโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท ,
คณะกรรมการตรวจสอบ, และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  ตามข้อบังคับของก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายก าหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีรายชื่อดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
1 นายเจรญิ  ประจ าแท่น ประธานคณะกรรมการ 19 มีนาคม 2557 

2 ร้อยตรสีาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท 24 กุมภาพันธ ์2549 
3 นางสาวอรชุล ี หล่อสมิทธิกลุ กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 21  พฤษภาคม 2557 

4 นายปัณณ์ณธรี์  ศรีว่องไทย กรรมการบริษัทและกรรมอิสระและการตรวจสอบ 21  พฤษภาคม 2557 
5 นายสมพร มั่งมี กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 10  กุมภาพันธ ์2558 

6 นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 27  กุมภาพันธ ์2558 
7 นายกิตติ             อธินันท์  กรรมการบริษัท 4 ธันวาคม 2561 

8 นายอานนท์         เลขาสถาพร*  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 16 มิถุนายน 2563 
9 นายภาณุวัฒน์      บุญญะกิติ* กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 16 มิถุนายน 2563 

10 นายกรกฤช         ประคองวิทยา* กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 16 มิถุนายน 2563 
นางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัท 
 หมายเหตุ * ท่ีประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีผลวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 
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กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามประกอบด้วย ช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือนายอานนท์ เลขา
สถาพร หรือนายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติลงลายมือช่ือร่วมกับ นายสมพร มั่งมี หรือ นายวีรพันธ์ ณ ระนอง รวมเป็นสองคน และประทับ
ตามส าคัญของบริษัท หรือนายอานนท์เลขาสถาพร ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ และประทับตราส าคัญของบริษัท 
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติและด าเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัทก็ได้เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่นการเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทเป็นต้น 
 คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อัน
เป็นส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริษัทจะก าหนด 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท  
3. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ  ฝ่ายบริหาร 

หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท 
5. ก ากับดูแลสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการ

ตรวจสอบภายใน 
6. จัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อ

รับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบน าเสนอก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัท 
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12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น 
15. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย     ทุก

ฝ่าย 
องค์ประกอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้อง

มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด  

โดยการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่ ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อน่ึง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกตั้ง

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากท่ีประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและ

ปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด

นั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ   คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ

เหลือน้อยกว่า 2 เดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ

ที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 
ท่านมีรายชื่อดังนี ้

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง ความรู้และประสบการณ์ 

1 ร้อยตรสีาโรช สว่างฤทธิ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านกฏหมาย 
2 นางสาวอรชุล ี หล่อสมิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านบัญชแีละการเงิน 

3 นายปัณณ์ณธรี์  ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านกฏหมาย 
นางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทโดยกฏบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยวัตุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และ
คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง  
ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ1ครั้ง  

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
ข.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  
ค.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด 

 หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ง.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
จ.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ.  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)  
ซ.  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการบริหาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด    5 
ท่านมีรายชื่อดังนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง ความรู้และประสบการณ ์

1 นายสมพร มั่งมี กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านวิศวกรรมศาสตร์ 
2 นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านบัญชแีละการเงิน 
3 นายอานนท์      เลขาสถาพร ** กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านวิศวกรรมศาสตร์ 

4 นายภาณุวัฒน์    บุญญะกิติ** กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านกฏหมาย 
5 นายกรกฤช       ประคองวิทยา** กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านวิศวกรรมศาสตร์

และด้านกฏหมาย 
นางสาวสโรชา ขัมพานนท์    เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

** ที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารมีผลวันที่ 16 มิถุนายน 2563 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีผู้บริหาร 

1 ด าเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดโดยน า
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) พัฒนาระบบและปรับใช้อย่างจริงจัง 

2 ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  
3 ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของพนักงาน 
4 ก าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูลงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระดับสูง 
5 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ี 
6 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ 
7 พิจารณาอนุมัติ และด าเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างท าของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ 
8 ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ด าเนินการได้ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
ผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนงานใน
อนาคต บริษัทจึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทเป็นอ ย่างดี โดย
คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อบรรลุ
เจตนารมณ์ของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคล

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

   (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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 คณะกรรมการอิสระบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมด 4 ท่านมีรายชื่อดังนี ้
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง ความรู้และประสบการณ์ 

1. นายเจรญิ           ประจ าแท่น ประธานคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ 

เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านวิศวกรรมศาสตร์  
และมีความรูด้้านกฏหมาย 

2 ร้อยตรสีาโรช สว่างฤทธิ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านกฏหมาย 
3 นางสาวอรชุล ี หล่อสมิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านบัญชแีละการเงิน 
4 นายปัณณ์ณธรี์  ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรูด้้านกฏหมาย 

นางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต    เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ / เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการธนาคาร  

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งของกรรมการทั้งคณะ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่

เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีวุฒิการศึกษา 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท างาน และความเหมาะสมอื่นๆประกอบกันเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท

อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทน

จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

• ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท

หรือบริษัทย่อย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น

เกิน 1%ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในปี 2563 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 (ครั้ง) 
 

*ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

ประจ าป*ีปี 2563 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
การบริษัท 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
การบริหาร 

1. นายเจริญ            ประจ าแท่น - 4/4 - - 

2. ร้อยตรี สาโรช       สว่างฤทธิ์ - 4/4 3/3 - 

3.นางสาวอรชุล ี       หล่อสมิทธิกุล - 4/4 3/3 - 

4.นายปัณณ์ณธรี ์       ศรีว่องไทย - 3/4 3/3 - 

5.นายสมพร       มั่งมี - 4/4 - 9/9 

6.นายวีรพันธ์       ณ ระนอง - 4/4 - 9/9 

7.นายวรศักดิ ์       ฉัตรแก้ว** - 1/4 - - 

8.นายพีรัช       เลิศกิจรุ่งเรือง** - 1/4 - - 

9. นายกัมพล              คุปตะวินิจ** - 2/4 - - 

10. นายกิตต ิ       อธินันท์  - 4/4 - - 

11  นายอานนท์       เลขาสถาพร*** - 2/4 - 1/9 

12  นายภาณุวัฒน์    บุญญะกิติ*** - 2/4 - 2/9 

13  นายกรกฤช        ประคองวิทยา*** - 2/4 - 2/9 

* สืบเนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จึงไม่ได้ระบุจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม 
**กรรมการลาออก มีผลวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 กรรมการจึงมีการประชุมจ านวน 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
***ที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง มีผลวันท่ี 16 มิถุนายน 2563  
    กรรมการจึงมีการประชุมจ านวน 2 ครั้งจาก 4 ครั้ง 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนบริษัทได้มีการขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ทีค่ณะกรรมการก าหนดดังรายละเอียดตารางที่แนบมานี้  

และเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ ประธานกรรมการบริษัท/และ
กรรมการบริหารมีความประสงค์ /ไม่รับค่าตอบแทน และ,หรือปรับอัตราค่าตอบแทนลงจนกว่าศาลจะมีค าสั่งให้บริษัทออกจากแผน
เนื่องจากผลส าเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2563 (บาท)  

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ** 
ปี 2563  

(บาท/คน/ครั้ง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท* 30,000 15,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 6,000 6,000 

กรรมการบริษัท 6,000 6,000 

ประธานคณะกรรมการบริหาร* กรรมการมีความประสงค์ไม่รับ
ค่าตอบแทน 

กรรมการมีความประสงค์ไม่รับ
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร* กรรมการมีความประสงค์ไม่รับ
ค่าตอบแทน 

กรรมการมีความประสงค์ไม่รับ
ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ - กรรมการที่ดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ  
 - ทั้งน้ีกรณีที่คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 เดือน ให้จ่ายเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการชุดน้ันเพียง  
  1 ครั้งต่อ 1 เดือนเท่าน้ัน 
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ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและผู้บรหิารป ี2563 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
 

        ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน ประจ าปี 2563                                               

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร ค่าตอบแทน
รายเดือน 

รวมค่าตอบแทนรายครั้ง
และรายปีรวม(บาท)  

1. นายเจริญ           ประจ าแท่น 60,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 520,000 580,000 

2. ร้อยตรสีาโรช         สว่างฤทธิ์ 24,000 31,500 ไม่ได้เป็น 360,000 415,500 

3. นายปัณณณ์ธีร ์    ศรีว่องไทย 18,000 18,000 ไม่ได้เป็น 240,000 282,600 

4. นางสาวอรชุล ี  หล่อสมิทธิกลุ 24,000 18,000 ไม่ได้เป็น 240,000 276,000 

5. นายสมพร    มั่งมี 24,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน 120,000 144,000 

6. นายวีรพันธ์  ณ ระนอง 24,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน 120,000 144,000 

7. นายกิตต ิ          อธินันท์ 24,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 144,000 

8. นายวรศักดิ        ฉัตรแก้ว* 12,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 53,233.33 65,233.33 

9.นายพีรัช            เลิศกิจรุ่งเรือง* 6,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 53,233.33 59,233.33 

10. นายกัมพล        คุปตะวินิจ* 12,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 53,233.33 65,233.33 

11. นายอานนท์      เลขาสถาพร** 12,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน 12,000 12,000 

12. นายภาณุวัฒน์    บุญญะกติิ** 12,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน 9,053 21,053.33 

13. นายกรกฤช       ประคองวิทยา** 12,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือนแต่ได้รบัเป็นค่าต าแหน่ง 

69,053 81,053.33 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2563  

2,289,906.65 บาท 

หมายเหตุ :  
**กรรมการลาออก มีผลวันที่ 11 มิถุนายน 2563 กรรมการจึงมีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 
***ที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงมีผลวันที่ 16 มิถุนายน 2563  
    กรรมการจึงมีการประชุมจ านวน 2 คร้ังจาก 4 คร้ัง 

 

เลขานุการบริษัท บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัท  ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประสานงานระหว่างประธาน
กรรมการบริษัทกับกรรมการบริหารรวมถึงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษัทรวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัตติามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นและส่งเสริม
ให้กรรมการผู้บริหารและบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและด าเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
 เลขานุการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังน้ี  

• Company Secretary Program (CSP70/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรก ากับดูแลกฏเกณฑ์บริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน 
• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• หลักสูตร IR Fundamental Couse ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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คณะผู้บริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายนามดังต่อไปนี ้
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายสมพร มั่งมี กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ 

2 นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน 
3 นายกัมพล             คุปตะวินิจ ผู้อ านวยการฝ่าย Upstream Services  
4 นายฟาริส             ดารามั่น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ ควบคุมต้นทุน Cost Analysis 

5 นางสาวธารณิี       พินโปน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6 นายกิตติพงษ์        ตัณฑิกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายคุณภาพและความปลอดถัย 
7 นายศักดา             ลังบุปผา รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายจดัซื้อ 
8 นางสาววิภารตัน์    สุวรรณรตัน ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  

** รายชื่อ 1-8 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่ราย
แรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต า แหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 8 คน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 8,546,406.50 บาท และส าหรับ 
ปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 8 คน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,613,600.00 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็น
ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนผู้บริหาร 
(คน) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

จ านวนผู้บริหาร 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

     เงินเดือน 8 8,546,406.50 8 8,613,600.00 

 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน - ไม่ม ี–  
หมายเหต:ุ *ผู้บริหาร หมายความวา่ ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับตอ่จากผู้จัดการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารง

ต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า   
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การก ากับดูแลกิจการ 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยโดยได้ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
 -ฝ่ายบริหารได้ส่งกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท คือนายวีรพันธ์ ณ ระนอง รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีการเงินเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินธุรกิจ  

-การก ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทรว่มมีการปฏิบัตทิี่ไปเป็นตามอ านาจอนุมัติและด าเนินการ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล
และด าเนินการใดๆให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  

-มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และกรณีที่มีเรื่อง
ที่มีนัยส าคัญ เช่นการเพิ่มทุน ลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย ให้แจ้งการประชุมล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เพื่อมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการอื่นใด 

  
การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

 บริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศไทยดังต่อไปนี ้

คณะกรรมการได้มีกระบวนการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าท่ีต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามเอกสารที่แนบมาดังนี ้ 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน  

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
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คณะกรรมการได้มีกระบวนการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 
และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าท่ีต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามรายละเอียดที่แนบมาดังนี้  
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยั่งยืน  
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น

ในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ คณะกรรมการก าหนดการก าหนดกรอบการจัดการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและ
งบประมาณ นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคลและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสม และสื่อสารให้ทุกคนใน

องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการได้ท าวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมองค์กร (vision and values) รวมถึง
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆรวมถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
จัดท า ทบทวนวัตถุประสงค์แหละเป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยต่างๆอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก
ของกิจการ   

 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการ

ที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร จ านวน 5 คน ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่าย
จัดการได้อย่างอิสระ  

บริษัทมีจ านวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 4 ท่านตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยถึงข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ี
ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในรายงานประจ าปี และ รายงานเปิดเผยข้อมูล
ประจ าปี แบบ56-1 ใน website ของบริษัท  

 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ทั กษะและ

ประสบการณ์ โดยมีคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยบริษัทมีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่
เหมาะสม และบริษัทมีคณะกรรมการมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม และในส่วนของพนักงาน บริษัทจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายที่
สอดคล้องกับช่วงอายุ และระดับความเสี่ยง  

 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ

ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้  
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1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง บริษัทปฏิบัติเป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องโดยปฏิบัติ 
ต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัพีเออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) มีพนักงานท้ังสิ้นจ านวน 
 

 
ฝ่ายงาน 

จ านวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท 

2562 2563 
พนักงานรายเดือนประจ า 98 95 
พนักงานสัญญาจา้งช่ัวคราว 110 138 
พนักงานรายวัน 271 257 

รวม 479 490 
     **บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนอื่น/สวัสดิการพนักงาน ในรูปแบบกองทุนประกันสังคม, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ,การตรวจสุขภาพประจ าปี,การ

ประกันสุขภาพกลุ่ม,การประกันชีวิตกลุ่ม, การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่พนักงาน ทั้ง OPD และ IPD ตามวงเงินของ
ต าแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงานในรูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่ พักในกรณีที่
พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตามความสามารถความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายและตามต าแหน่ง
งานที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ ากั ด 
(บลจ.วรรณ) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกันส ารองเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราตามอายุการท างานของพนักงาน  และในส่วนสวัสดิการช่วยเหลือ
พนักงานอื่นๆประจ าปี 2563 มีค่าช่วยเหลือกระเช้าเยี่ยมไข้, เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และพนักงานเสียชีวิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,500.00 บาท 

 
นโยบายในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร  
บริษัทมุ่ งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ องโดยได้

ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ 
ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การ
แบ่งปันความรู้  (Knowledge Sharing) การฝึกอบรม (Training) 
เพื่อให้บุคลาการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
การส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งจะ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมใน
ทุ ก ร ะ ดั บ  โ ด ย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

• การพัฒนา
พนักงานที่ เป็นก าลัง
ส าคัญของหน่วยงาน 

(Key Person Development) บริษัทมุ่งพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มที่เป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยคัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมการท างานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  ซึ่ง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รวมกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดท าแผนกพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP)  ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนา เช่น การสอน
งาน การแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นต้น  
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• การฝึกอบรม บริษัทได้ให้ความส าคัญในการฝึกอบรม และพัฒนา
บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อ
เป็นแนวทางการในการพัฒนาบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถ จึงได้จัดการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรในทุกระดับ ท้ังนี้ หัวใจส าคัญของการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคคล คือการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับรวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การท างาน พร้อมท้ังปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• การจัดการความรู้ บริษัทได้ให้ความส าคัญในการแบ่งปันความรู้ใน
องค์กร ให้กับพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับ
ปฏิบัติการ โดยฝ่าย
คุณภาพ อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัย 
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

หรือ QHSE ได้เด าเนินการโครงการ Knowledge Sharing เพื่อให้บุคลากร
ได้เพิ่มพูนความรู้ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ทั้งในด้านความรู้เรื่อง
ของระบบ  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, เครื่ อ งมื อด้ านการ
บริหารจัดการต่างๆ , ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้แขนงอื่นๆที่เหมาะสมกับ

สภาวะ เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งพนักงาน
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สู งสุดใน
การท างาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าบริษัท ได้ค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยได้ด าเนินการด้าน ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าองค์กรจะเติบโตไปอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความส าคัญและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารจัดการด้านธุรกิจของบริษัทแล้ว  บริษัทจึงได้ให้ความส าคัญกับระบบบริหารจัดการ
มาตรฐานสากล ในทุกระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองระบบเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้  

ISO 9001:2015 Certificate • ระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน การประเมินและจัดการความเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสาร และมีการฝึกอบรมพนักงานด้านการให้บริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISO 14001:2015 Certificate *ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินและการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 ISO45001:2018 Certificate •ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือ OHSAS45001:2018 บริษัทได้รับ
การรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จาก บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 3 ระบบและมีการ Upgrade 
OHSAS18001:2007 เป็น ISO45001:2018 ครอบคลุมทั้งส านักงานใหญ่กรุงเทพฯ สาขาสงขลา และ สาขาระยอง 
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3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าบริษัทมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเง่ือนไขสัญญาและข้อตกลงที่เป็นธรรม บริษัทให้พนักงาน
พัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการบริการไปเป็นไปตามมาตรฐาน และรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

4 . ค วาม รั บ ผิ ด ชอ บ ต่ อ ชุ ม ช น  น าค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ทางธุรกิจด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เริ่มจากชุมชนในพื้นที่ใกล้กับ
ส านักงาน และ โรงงานของบริษัท ทุกสาขา รวมถึงงานใน
โครงการต่างๆที่ได้รับจากลกูค้า นับตั้งแต่การเปิดเผยข้อเท็จจริง
โดยไม่ปิดบัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
เหมาะสม ตั้ งแต่ก่อน ระหว่างก่อสร้าง และเมื่อ เสร็จสิ้น
โครงการ โดยมีกระบวนการประเมินและแก้ไขผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือกับองค์กร
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินโครงการเพื่อร่วมพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจัดให้มีการ
จัดการเชิงป้องกันสร้างจิตส านึกและมีส่วนร่วมเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและได้ก าหนดให้มีนโยบายในการช่วยลดภาวะโลก
ร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยกันปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น 
รวมถึงการสนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล และบริษัทได้ให้
ความส าคัญในการสร้างจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม
และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วม รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถและร่วมเป็น

พลังผลักดันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14001;2015   
6. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็น

ธรรม  
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7. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน   
 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไป

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และมีความมุ่งมั่นใน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และ

ข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ จึงได้

จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนว

ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็น

บรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 

นิยาม การทุจริตและคอรร์ัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัตหิรือละเว้นการ

ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ี หรือใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อแสวงหา

ประโยชน์อันมิควรได้ โดยการใหส้ัญญา มอบให้ ให้ค ามั่น เรียกรอ้งหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท า

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ท่ีถูกตอ้งตามหลักปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว ้

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ กระท าการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่ างเคร่งครัด 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านทุจริต

และคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปช่ันและปลูกฝังจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

3. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย       รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย  

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
แนวทางปฏิบัติ  

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติงานด้วยกระบวนการมาตรฐานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในทุกข้ันตอน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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2. ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับการท างาน ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 

• พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

• ไม่กระท าพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯในเรื่องที่ตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฏหมาย 

• การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุช่ือบริษัทฯ โดยการให้การ
สนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้องด าเนินการด้วยความโปรง่ใส ตามระเบียบ
ของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย  

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริจและคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  

4. ผู้ที่กระท าการทุจริตและคอร์รัปช่ัน จะต้องได้รับการพิจารณาท างวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ 
อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมาย  

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึง
ตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือน าทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้กลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

7. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนกัถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ ให้ค าปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ัปช่ัน เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปช่ันฉบับนี ้รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี ้ 

1. แจ้งผ่านช่องทาง หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หรือ  

2. แจ้งผ่านช่องทาง เลขานุการบริษัทฯ หรือ 

3. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซด์ของบริษัทฯ www.pae.co.th  

 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปช่ัน คือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เรียกร้องและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ 

ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  
ในกรณีที่มีการร้องเรียน บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 
ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้
ข้อมูล  
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ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม
หน้าท่ีที่กฎหมายก าหนด  
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  

1. บริษัทฯจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ในสถานท่ีเด่นชัด และ Intranet ของบริษัทฯ เพื่อให้
ทุกคนในองค์กรรับทราบ  

2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ  เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ รายงานประจ าปี เป็นต้น เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ  
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1 เมษายน 2560 
-นายสมพร มั่งมี- 

            (นายสมพร มั่งม)ี  
                                               ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงานการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทไดเ้ข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการ
ควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) 
สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทอย่างครบถ้วน 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล บริษัทมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโคยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความ
เหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลลการปฏิบัติตามกฏหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน การปฏิบัติต่อ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสือ่สารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท  
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน   
นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการก ากับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อันส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 บริษัทยังได้ก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามแบบ และภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับว่าด้วย การรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์และน าส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส าหรับการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน พนักงานสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในการซื้อขาย และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญหรือมี
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่นักลงทุน
ใช้ในการตัดสินใจลงทุน อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การได้รับงานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอ่ืนๆ การ
เปิดเผยข้อมูลภายในไม่สามารถกระท าได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอ านาจของบริษัท 
และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะท าการซื้อ ขาย โอน  หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้
เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัท     
 บริษัทมีการก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
คู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรุปนโยบายที่
ส าคัญดังต่อไปนี ้
- บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดย
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์  
- ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ 
ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทใน  วันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
- บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จั ดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน
และสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 
ช่ัวโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่นบริษัท
ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง 
พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของ
ความผิดนั้นๆ 
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- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือ
ขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ
บริษัท ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท า
ดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้ รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูล
ภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอก
รับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าของบริษัท 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/
หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์การด าเนินธุรกิจของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ 
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทน าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่
ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง 

-   เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดแูลที่ด ีบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บรหิารแจง้การซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง
รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทราบ และให้น าส่งส าเนาการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ59-2) ที่ได้รายงานต่อส านักงานก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงานการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุก

ครั้ง ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการ

ควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) 

สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทอย่างครบถ้วน 

การด าเนินธรุกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  3 ท่าน 
ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล และนายปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย  เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับ
ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

1. สอบทานงบการเงินส าหรับงวด 6 เดือนและงบการเงินประจ าปี 2563 และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังค าช้ีแจงจาก

ผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทั่ วไป ความเพียงพอในการ

เปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 
 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดย

พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งจัดท าโดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานความ

เสี่ยง  และแจ้งสิ่งที่ตรวจพบท่ีเป็นสาระส าคัญให้ผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั้งร่วมรับฟังค าช้ีแจง

จากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
  

3. ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ก า กับดูแลงาน

ตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ พิจารณาอนุมัติ

แผนการตรวจสอบประจ าปี  และรับทราบผลการตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัท และข้อผูกพันท่ีบริษัทมีไว้

กับบุคคลภายนอก  

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่มีสาระส าคัญได้รับการเปิดเผย และ

แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้  

ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
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ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่และท าหน้าที่ได้โดยอิสระ และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด าเนิน งานอย่างถูกต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด 
และข้อผูกพันต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างถูกต้อง 

 
 

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
              

 
( ร้อยตรสีาโรช  สว่างฤทธิ์ ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วันท่ี 25  กุมภาพันธ ์ 2564 
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นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีและกันส ารองตาม

กฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุจ าเป็นอี่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ

ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองตาม

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย  

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมี

ผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

นัยส าคัญ 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นของบริษัท  
  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความต้องการใช้เงินทุนและสภาพคล่องทาง

การเงินของบริษัทย่อยในปีนั้นๆ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 , 2562 และ 2561  บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่มีการ

ประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลการด าเนินงานขาดทุน 
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รายการระหว่างกัน 
          เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีท่ีผ่านมา 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นกรรมการจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบตา่งๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น และกรรมการจะต้อง

ไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งไม่มี

การมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาซึ่งบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน

บัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้

เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และ

น าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว 

นอกจากนี้  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวและ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความ

ช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ

หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคญั

ทั้งนี้รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันท่ีส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 ดังต่อไปนี ้
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ช่ือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ซึ่งกระท าผ่านบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวม

ความถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารส าคัญที่เป็น

กรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอ านาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้

ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทค านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์

มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มคุณก่อโชค แสงทองอร่าม ถือหุ้นร้อยละ 6.71 และคุณชนะชัย ลีนะบรรจง ถือหุ้นร้อยละ 

4.67 (31 ธันวาคม 2562 : กลุ่มคุณก่อโชค แสงทองอร่าม ถือหุ้นร้อยละ 6.71 และคุณชนะชัย ลีนะบรรจง ถือหุ้นร้อยละ 4.67) ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัท รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักหรือกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัท 

 

ลักษณะความสัมพันธข์องกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อบุคคลหรือกจิการ ความสัมพันธ ์ ลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 
Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 
บริษัท โอเอซิส ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดยีวกัน 

คุณจินตนา กาวีวงศ ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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นโยบายในการทํารายการระหว่างกัน 

1.  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดท ารายงานการมีส่วนได้ เสียของตนหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องและแจ้ง  
ให้บริษัททราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน 

2.  หลีกเลี่ยงการท ารายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.  ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนและการด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

4.  ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการระหว่างกันเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่งต้อง
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

5.  ผู้มีส่วนได้เสียกับการท ารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

6.  ในการพิจารณาการท ารายการระหว่างกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อท าการประเมินและเปรียบเทียบราคา
ส าหรับรายการระหว่างกันที่ส าคัญ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย 
 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

ในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ 
การเข้าท ารายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการท า
รายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าท ารายการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ฝ่ายจั ดการจะมี
การจัดท ารายการสรุปการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี และในส่วนของการเปิดเผย
รายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ก าหนด อีกท้ังเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี 
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รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
  
 

    (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการให้บริการ         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  3,312  283 
บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  120  127 

รวม  -  -  3,432  410 

รายได้ค่าเช่า         
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  1,854  2,630 
บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  150  248 

รวม  -  -  2,004  2,878 

ดอกเบี้ยรับ         
บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด อัตราร้อยละ 8 ต่อป ี -  -  634  1,280 

ต้นทุนบริการ         
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  -  37 
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน -  -  117  45 

รวม  -  -  117  82 

ดอกเบี้ยจ่าย         
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

(มหาชน) 
อัตราร้อยละ  

MLR-1.75 ต่อป ี
 

254 
  

290 
  

- 
  

- 
คุณจินตนา กาวีวงศ ์ อัตราร้อยละ 5 ต่อป ี 131  131  131  131 

รวม  385  421  131  131 
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ภาระผูกพันต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารส านักงานกับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ค่าเช่าเดือนละ 0.01 ล้านบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทท าสัญญาให้เช่าพื้นที่รวมทั้งส่วนควบในอาคาร พื้นที่ใช้สอยข้างเคียง ส่วนต่อ
ขยายและห้องฉายรังสี กับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2566 โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 0.14 ล้านบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทท าสัญญาให้เช่าและบริการพื้นท่ีส านักงานกับ บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ 
มารีน จ ากัด เป็นระยะเวลา 1 ปี หากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า สัญญาจะมีผลต่อเนื่องทุก ๆ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 0.02 ล้านบาท 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน สามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี ้

ล าดับ
ที ่

ช่ือผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ 

1 บริษัท พ ีเอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 72.12 ของทุน
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PTECH (สัดส่วนการ
ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558)  

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายวีรพันธ์ ณ ระนอง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 

หน้า 65 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  

  สถานการณ์พลังงานปี 2563 พบว่า ความต้องการใช้พลังงานเกือบทุกชนิดเช้ือเพลิงลดลง ในขณะที่พลังงานทดแทนมีการใช้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ไฟฟ้าน าเข้ามีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ส าหรับสถานการณ์พลังงานรายเชื้อเพลิงในปี 2563  การใช้น้ ามันส าเร็จรูป 

ลดลงร้อยละ 11.5 โดยการใช้น้ ามันดีเซลลดลงร้อยละ 2.6 ส่วนหน่ึงมาจากการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากสถานการณ์ภัย

แล้งช่วงต้นปี ประกอบกับปัญหาน้ าท่วมในหลายพื้นที่ในช่วงปลายปี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผล

ให้การใช้รถเพื่อเดินทางลดลง การใช้น้ ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลดลงร้อยละ 1.2 จากมาตรการท างานจากที่บ้าน (Work From 

Home) และลดการเดินทางข้ามจังหวัด การใช้น้ ามันเครื่องบิน ลดลงร้อยละ 61.8 เนื่องจากมาตรการระงับการบินจากต่างประเทศ

และลดการบินในประเทศ 

  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีท าให้การบินในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ การใช้ LPG 

ลดลงเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะการใช้ในภาคขนส่ง ลดลงร้อยละ 26.3 จากการปรับลดลงของราคาขายปลีกน้ ามัน ส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ 

LPG บางส่วนหันมาใช้น้ ามันทดแทน การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี ลดลงร้อยละ 17.7 การใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

ลดลงร้อยละ 7.9 และภาคครัวเรือนมีการใช้ลดลงร้อย  ละ 4.5  ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 8.2 โดยลดลงทุกสาขา

เศรษฐกิจ ซึ่งลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านการใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ (NGV) ลดลงร้อยละ 28.5 จากผู้ใช้รถยนต์ 

NGV บางส่วนเปลี่ยนมาใช้น้ ามันเนื่องจากราคาไม่สูงมากนัก ขณะที่การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจาก

การใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม ด้านการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 2.9 โดยลดลงเกือบทุกสาขา โดยกลุ่ม ธุรกิจหลักที่มีการใช้ไฟฟ้า

ลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคารและไนต์คลับ ซึ่งมีผล  มาจากมาตรการ Lock Down 

  ส าหรับแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 ซึ่ง สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ และนโยบายที่

เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงาน โดย สศช. คาดว่าในปี 2564 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 

4.5 ด้านราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก สศช. คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 41.0 – 51.0 ดอลลาร์

สหรัฐต่อบาร์เรล ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ในช่วง 30.3 – 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2564 

จะขยายตัวลดลงร้อยละ 4.9 ได้ค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีเกิดขึ้น  

การใช้พลังงานข้ันต้น ปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 ถึง 1.9 จากการเพิ่มขึ้นของพลังงานเกือบทุกประเภท ยกเว้นการ

ใช้น้ ามันที่ลดลงร้อยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคาดการณ์ว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ถึง 4.1 การใช้ถ่านหิน/

ลิกไนต์คาดว่าจะมีการใช้ค่อนข้างทรงตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรอ้ยละ 0.1 ถึง 0.4 ส่วน การใช้พลังงานทดแทน คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 5.0 จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ และไฟฟ้าน าเข้า คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 การใช้น้ ามัน

ส าเร็จรูป ปี 2564 คาดว่ามีการใช้ลดลงร้อยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคาดว่าการใช้น้ ามันเครื่องบิน จะลดลงร้อยละ -45.8 ถึง -51.5 ตาม

การหดตัวของการท่องเที่ยว และ การใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้เป็น Feed stocks ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลง

ร้อยละ -0.7 ถึง -2.7 ส่วนการใช้น้ ามันดีเซล คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ถึง 1.3 ส่วนการใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.3 ถึง 0.8 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ลดลงร้อยละ -1.0 ถึง -5.5 โดยการใช้ในภาค

ครัวเรือน คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ถึง 2.5 และภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ถึง 3.6 ในขณะที่การใช้ในรถยนต์คาดว่า

จะลดลงร้อยละ -12.2 ถึง -15.8 ก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 คาดว่าการใช้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ถึง 4.1 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา

เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการใช้ในภาคขนส่งคาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่องจากการที่ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับมาใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 
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เนื่องจากคาดว่าราคาน้ ามันยังคงไม่สูงมากนัก การใช้ไฟฟ้า ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 191,029 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 

2.0 ตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและตามการด าเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ  

 อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 และปัจจัยอื่นๆ อาทิ อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ราคาน้ ามันดิบตลาดโลก มาตรการในการป้องกันโควิด-19 ท้ังในและต่างประเทศ ที่จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศ

ต่อไป 

1) ภาพรวมการดําเนินงาน 
 ในปี 2563 บริษัทยังคงนโยบายเน้นขยายตัวส าหรับธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอก

ชายฝั่ง ซึ่งท าให้บริษัทยังคงรักษาระดับการเติบโตในธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้ขยายการบริการด้านบริหารจัดการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอื่น 

 ผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรับปี 2563 บริษัท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 509.80 ล้านบาท (รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการ

ให้บริการในธุรกิจน้ ามันและก๊าซ จ านวน 233.92 ล้านบาท และงานบริการ NDT (Non-Destructive Testing) จ านวน 275.26 ล้าน

บาท )เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26.78 จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 402.10 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2563 เท่ากับ 

65.15 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 67.22 จากปี 2562 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 38.96 ล้านบาท  

อธิบายสถานะและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ 

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีก าไรขั้นต้นประมาณ 70.73 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.87 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึ้นมาจากปี 2562 ที่มีก าไรขั้นต้นร้อยละ 12.71 ของรายได้รวมส าหรับ

ความสามารถในการท าก าไรนั้น บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 11.96 และ ติดลบร้อยละ 6.96 ในปี 

2563 และ ปี 2562 ตามล าดับ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 8.15 และ ติดลบร้อยละ 5.36 ในปี 2563 และ 

ปี 2562 ตามล าดับ สาเหตุมาจากผลประกอบการบริษัทที่ยังคงมีขาดทุนสุทธิ ตามสาเหตุที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้บริษัท

ฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ. ๖/

๒๕๕๙  มีเจ้าหนี้จ านวน 6 รายได้ยื่นคัดค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  ท้ังนี้ในระหว่างปี 2559 เจ้าหนี้ท่ียื่นคัดค้านรายที่ 2  ซึ่ง

เป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคัดคัดค้านต่อศาลล้มละลาย และศาลมีค าสั่ง

อนุญาตให้ถอนคัดค้าน ต่อมาเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๒๐/

๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ.๒๓/

๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐  บริษัทได้

ด าเนินการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาลล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลายกลาง  

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ได้พิพากษาให้มีการฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท (ลูกหนี้) เป็น

ผู้ท าแผน ตามพระบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2458 มาตรา 90/10  และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศ

ค าสั่งดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายเพื่อยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ภายหลังที่ศาล

อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้คัดค้านในคคีจ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกาและยื่น

ฎีกาต่อศาลเพื่อคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่พิพากษาให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ และตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท า
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แผน เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางนัดฟังค าสั่งคดีที่มีผู้คัดค้านยื่นค าร้องขออนุญาตฏีกาพร้อมฎีกาคัดค้านค าพิพากษา

อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ผลคือศาลมีค าสั่งรับฏีกาของผู้คัดค้านไว้พิจารณา ให้ลูกหนี้ (บริษัท) ยื่นแก้ฎีกาภายใน 30 วัน นับแต่วันรับ

ค าสั่ง และนัดพร้อมเพื่อรอฟังผลการพิจารณาของศาลฏีกาในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 

สรุปภาพรวมการดําเนินงานและรายได้จําแนกตามส่วนงาน 

 รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 509.80 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 3 ธุรกิจหลักได้แก่ (1) รายได้จาก

การบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าชธรรมชาติจ านวน 233.92 ล้านบาท (2) รายได้จากงานบริการ NDT (Non-Destructive 

Testing) 275.26 ล้านบาท (3) รายได้จากการผลิตน้ าประปา 0.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 107.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 

26.78 จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 402.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

รายได้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ธุรกิจบริการอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ 209.76 52.17  233.92 45.88 
รายได้จากงานบริการ NDT 185.23 46.07 275.26 53.99 
รายได้จากงานผลิตน้ําประปา 7.11 1.76 0.62 0.13 

รวมรายได้ 402.10 100.00 509.80 100.00 
  

 

รายได้จากการขายและบริการโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทยังคงรักษาฐานธุรกิจด้านน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจ

ด้านการประกอบติดตั้งเป็นหลัก บริษัทได้มุ่งเน้นขยายธุรกิจงานบริการเพิ่มขึ้น โดยส่งพนักงานฝีมือและเครื่องมืออุปกรณ์ให้เช่าบน

แท่นขุดเจาะบริเวณอ่าวไทยด้านใต้ได้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังได้ขยายการให้บริการบริหารจัดการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นสัญญาผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น 
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 ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2563 มีต้นทุนขายและบริการ เป็นจ านวนเงิน 439.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.13 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2562 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ จ านวน 350.97  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 เพิ่มขึ้นตามรายได้และบริการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็

ตามจากมาตรการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดสัดส่วนต้นทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากเดิมปี 2562ร้อยละ 

87.28 ลดลงเป็นร้อยละ 86.13 ในปี 2563 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหารและหนี้สงสัยจะสูญ                             

ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 73.58 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 108.62 

ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 14.43 ของรายได้จากการขายและบริการ  

2) ภาพรวมฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 544.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 218.14 ล้านบาทและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 326.45 ล้าน

บาท บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 1,343.24 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 87.03 ของหนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ติดลบ 798.64 ล้านบาทโดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานท่ีผ่าน

มา 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 46.01 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดสุทธิท่ีได้มา

จากกิจกรรมการด าเนินงาน 

 สินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมสภาพ 

ปี 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ านวน 6.78 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 12.27 ล้านบาท ไม่มีงาน

ระหว่างท าคงเหลือ ณ สิ้นงวด การบริหารจัดการคุณภาพสินค้าคงเหลือสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น 

บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 87.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 98.76 ล้าน

บาท เป็นการลดลงตามประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่ดีขึ้น ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีอายุหนี้อยู่ในก าหนดช าระ  ส่วนลูกหนี้การค้าที่
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ค้างช าระเกิน 12 เดือน บริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่

เหมาะสมเพียงพอ  

 หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจ านวน 1,343.24 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ านวน 

301.37 ล้านบาท และหนี้สินผิดนัดช าระจากสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งประมาณ 658.14 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทหยุด

ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เนื่องจากอยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตามมาตรา 

90/12 ที่ว่าด้วย“สภาวะพักการช าระหนี้    (Automatic Stay)”   

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

          ปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.19 เท่า อยู่ในระดับใกล้เคียงเมื่อเทียบกับปี 2562 เกิดจากหนี้สิน

หมุนเวียนซึ่งเป็นหนี้สินผิดนัดช าระเป็นจ านวน 658.14 ล้านบาทจากการที่บริษัทหยุดช าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าว

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ขณะที่ทรัพย์สินหมุนเวียนประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวนเพิ่มขึ้น  

 อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร 

ในปี 2563 บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยมีก าไรขั้นต้นประมาณ 70.73 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 13.87 ของรายได้รวม ซึ่งแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2562 ที่มีก าไรขั้นต้นเพียงร้อยละ 9.69 ของรายได้รวม  ส าหรับความสามารถใน

การท าก าไรนั้น บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 11.96  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบร้อย

ละ 8.16 สาเหตุมาจากผลประกอบการบริษัทที่ยังคงมีขาดทุนสุทธิ  

 ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ 

บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอและจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งได้รับ

การต่ออายุสัญญาอีก 3 ปี ครบก าหนดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565 และสัญญาบริการระยะยาวซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

เครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สัญญามีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ในสัญญา และเริ่มสัญญา 1 

กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565 ตามล าดับ อีกทั้งการสนับสนุนวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้า

ตามปกติของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้บริษัทใช้การบริหารจัดการด้านเครดิตเทอมกับคู่ค้าเป็นหลักโดยเจรจาเครดิตเทอมกับผู้จ าหน่ายสินค้าให้

สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากการ

ด าเนินงานในอนาคตเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

 ภาระผูกพัน 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อผูกพันตามสัญญา

การค้าของบริษัท จ านวน 179.73 ล้านบาท รวมทั้งภาระหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดคีวามซึง่ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ

ศาลยังไม่เสร็จสิน้ และอยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตามมาตรา 90/12 ทีว่่าด้วย “สภาวะพักการช าระหนี้  ( Automatic Stay)”   

3) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้บริษัทฟื้นฟู

กิจการ และเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ. ๖/๒๕๕๙  

มีเจ้าหนี้จ านวน 6 รายได้ยื่นคัดค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 เจ้าหนี้ที่ยื่นคัดค้านรายที่ 2 ซึ่ งเป็น
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เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคัดคัดค้านต่อศาลล้มละลาย และศาลมีค าสั่ง

อนุญาตให้ถอนคัดค้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๒๐/

๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท

ด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ. ๒๓/

๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐ บริษัทได้

ด าเนินการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาลล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลายกลาง  

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ได้พิพากษาให้มีการฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท (ลูกหนี้) เป็น

ผู้ท าแผน ตามพระบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2458 มาตรา 90/10 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศ

ค าสั่งดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายเพื่อยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป ภายหลังที่

ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้คัดค้านในคคีจ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกา

และยื่นฎีกาต่อศาลเพื่อคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่พิพากษาให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ และตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) 

เป็นผู้ท าแผน เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางนัดฟังค าสั่งคดีที่มีผู้คัดค้านยื่นค าร้องขออนุญาตฏีกาพร้อมฎีกาคัดค้านค า

พิพากษาอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ผลคือศาลมีค าสั่งรบัฏีกาของผู้คัดค้านไว้พิจารณาและให้ลูกหนี้ (บริษัท) ยื่นแก้ฎีกาภายใน 30 วัน นับ

แต่วันรับค าสั่ง ค าสั่ง และนัดพร้อมเพื่อรอฟังผลการพิจารณาของศาลฏีกาในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนท่ีเพียงพอในการด าเนินงานจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลูกค้า

รายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งได้รับการต่ออายุสัญญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สัญญามีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ในสัญญา และบริษัทยังได้ขยาย

การให้บริการงานบริหารจัดการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งเป็นสัญญาผูกพันระยะยาว

เพิ่มขึ้น โดยมีสัญญาบริการระยะยาวซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มสัญญาวันท่ี 1 ตุลาคม 

2562 สัญญามีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ในสัญญา และเริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565 ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง

ได้รับการสนับสนุนวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุ่มบริษัท จากสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังเริ่มฟื้น

ตัว อีกทั้งรัฐบาลภาครัฐจะลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ EEC ทั้งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

และการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ พ.ร.บ. EEC เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

สนามบินและศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และย่อมส่งผลให้ผลการ

ด าเนินงานในธุรกิจต่างๆของบริษัทเติบโตขึ้นเช่นกัน 

นอกจากนั้นบริษัทได้ปรับลดหน่วยธุรกิจที่ไม่สร้างผลก าไรและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับฐานะการเงิน

ปัจจุบัน ส่วนกลยุทธ์ระยะยาวจะขยายธุรกิจของบริษัทจากต้นน้ าไปสู่ปลายน้ า ร่วมกับพันธมิตรสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

รวมถึงบริษัทในเครือท่ีมีการให้บริการที่ครบวงจร มุ่งเน้นงานบริการด้านงานซ่อมบ ารุงและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด (ส านักงาน) 

 (บาท) 

 
รายชื่อบริษัท และบริษัทย่อย 

รวมค่าสอบบัญช ี รวมค่าสอบบัญช ี

ปี 2562  ปี 2563  

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1,770,000 1,860,000 
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 555,000 590,000 
บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด 170,000 170,000 
บริษัท โอเอซิส ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด 40,000 40,000 
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูช่ัน จ ากัด 40,000 70,000 

บริษัท  แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ จ ากดั 20,000 40,000 
รวมค่าสอบบัญช ี 2,595,000 2,770,000 

(บาท) 
ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee) 14,795 25,630 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และเฉพำะของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำย
เหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน เฉพำะ
กิจกำรของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นวรรค ควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัท ตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง กบักำรตรวจสอบ งบกำรเงิน 
และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 2 กลุ่มบริษทัประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองมำ
เป็นเวลำหลำยปี โดยกลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนสุทธิส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 65.15 ลำ้นบำท และ ณ วนัท่ี    
31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนจ ำนวน 950.88 ลำ้นบำท และมีผลขำดทุนสะสมรวม 
จ ำนวน 798.64 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอยูใ่นสภำวะพกักำรช ำระหน้ีแก่เจำ้หน้ีทั้งหลำยเป็นกำรชัว่ครำว เน่ืองจำกบริษทัอยูใ่น
กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรตำมกฎหมำยลม้ละลำย ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนกำรพิจำรณำของศำลลม้ละลำยกลำงในกำรให้ควำม
เห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั นอกจำกน้ีเจำ้หน้ีของบริษทัจ ำนวน 3 รำยไดย้ื่นฎีกำต่อศำลเพ่ือคดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำล
อุทธรณ์ท่ีพิพำกษำให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งให้บริษทัเป็นผูท้  ำแผนดงักล่ำว ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 
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สถำนกำรณ์ดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัเก่ียวกับ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ี ขำ้พเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 กลุ่มบริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงบญัชีของปีก่อนเก่ียวกบักำรบนัทึก
หน้ีสินท่ีไดย้ื่นค ำร้องขอรับช ำระหน้ี ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบโดยไดป้รับปรุงรำยกำรตำมท่ีไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 แลว้ ทั้งน้ี 
ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี นอกจำกเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้น
วรรคควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเร่ืองท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีเป็นเร่ือง
ส ำคญัในกำรตรวจสอบเพื่อส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรวศิวกรรมในดำ้นกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยซ่ึงถือเป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จ
ส้ินเพียงภำระเดียวตลอดช่วงเวลำหน่ึงตำมจ ำนวนเงินท่ีเป็นรำคำของรำยกำรดว้ยระดบัควำมกำ้วหนำ้ของกำรปฏิบติัตำมภำระท่ี
ตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ดว้ยวธีิผลผลิตโดยอำ้งอิงจำกกำรประเมินควำมคืบหนำ้ของงำนท่ีปฏิบติั (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 
6.15) ซ่ึงผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรประเมินควำมคืบหนำ้ของงำนท่ีปฏิบติั ซ่ึงท ำให้เกิดควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญั
ในกำรรับรู้รำยไดด้งักล่ำว 

วิธีการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้อง 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนนโยบำยกำรบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้่ำมีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน  

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรปฏิบติังำนและกำรควบคุมภำยในและทดสอบควำมมีประสิทธิผลของกำร
ปฏิบติัตำมกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกบักำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรในระหวำ่งปีเพ่ือตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรใหบ้ริกำร 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

และขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี  และพิจำรณำวำ่รำยกำรใบลดหน้ี
ถูกบนัทึกในงวดท่ีเหมำะสมหรือไม่ 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ี
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้
ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคัญ 
ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดั
ต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูและกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก กำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น กำรรับประกนั
วำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ด้
เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของ ผูใ้ชง้บ
กำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล    
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ      
กลุ่มบริษทั 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ  
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ข้ำพเจ้ำได ้             
ขอ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจ้ำตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบัญชีของขำ้พเจ้ำโดยให้
ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

- ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน      
หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
เป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำม
เป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้
แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่      
ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 
บริษทั เอส พี ออดิท จ ำกดั 

 
 
 
 

(นำยเกียรติศกัด์ิ  วำนิชยห์ำนนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 9922 

 

กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37.1 46,012,264                28,638,064                19,981,232                15,135,462                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10 87,737,667                98,757,797                45,944,579                49,499,209                
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 11 75,295,671                72,957,568                39,819,094                44,316,228                
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน -                            
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 -                            1,299,403                  -                            -                            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน 12 -                            -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.1 -                            -                            -                            -                            
สินคา้คงเหลือ 13 6,784,429                  12,271,567                3,483,070                  9,288,361                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 14 2,314,963                  -                            -                            -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 218,144,994             213,924,399             109,227,975             118,239,260             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 8,800,000                  100,000                     -                            -                            
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 16 2,779,564                  4,089,375                  1,477,848                  1,296,330                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                            79,328,543                79,328,543                
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 18 -                            25,085,559                -                            -                            
เงินมดัจ าโครงการ -                            5,300,000                  -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.1 -                            -                            -                            -                            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 19 67,568,676                38,586,948                64,544,675                35,562,948                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 205,316,751             243,980,336             157,637,091             198,610,341             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21 9,395,100                  -                            3,858,082                  -                            
ค่าความนิยม 22 -                            -                            -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23 1,937,549                  2,382,456                  878,828                     1,142,281                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 -                            1,750,913                  -                            -                            
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 28,391,073                21,020,660                13,021,762                6,264,767                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,263,425                  3,167,361                  2,007,690                  2,363,298                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 326,452,138             345,463,608             322,754,519             324,568,508             
รวมสินทรัพย์ 544,597,132             559,388,007             431,982,494             442,807,768             

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
หน้ีสินผิดนดัช าระ 24 658,139,951             596,957,991             613,135,866             555,476,162             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 301,370,221             308,328,705             256,734,810             265,057,150             
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 26 54,041,604                53,846,037                53,783,037                53,846,037                
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 27 28,892,548                26,015,007                26,015,007                26,015,007                
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 29 390,000                     7,392,000                  -                            -                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 30 3,300,161                  675,379                     1,798,786                  -                            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 28 63,434,303                63,434,303                27,588,886                27,588,886                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625,000                  11,475,000                2,625,000                  2,625,000                  
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 56,828,624                56,828,624                56,828,624                56,828,624                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,169,022,412          1,124,953,046          1,038,510,016          987,436,866             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 29 7,807,000                  14,053,054                -                            -                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 30 5,903,053                  1,869,485                  2,224,818                  -                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 -                            15,668                       -                            -                            
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 32 47,400,232                38,943,566                34,963,615                26,323,207                
หน้ีสินตามสญัญาประณีประนอมยอมความ 6,800,000                  -                            -                            -                            
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ 33 106,305,243             106,305,243             106,305,243             106,305,243             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 174,215,528             161,187,016             143,493,676             132,628,450             
รวมหนีสิ้น 1,343,237,940          1,286,140,062          1,182,003,692          1,120,065,316          

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 34
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 8,051,717,332 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 8,051,717,332          8,051,717,332          8,051,717,332          8,051,717,332          

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 128,893,569             128,893,569             128,893,569             128,893,569             
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (940,360,932)            (940,360,932)            (940,360,932)            (940,360,932)            
ขาดทุนสะสม (2,822,259,133)         (2,750,984,289)         (2,709,443,601)         (2,636,679,951)         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 67,244,887                67,244,887                -                            -                            

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทั (795,591,843)            (724,316,999)            (750,021,198)            (677,257,548)            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,048,965)                (2,435,056)                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (798,640,808)            (726,752,055)            (750,021,198)            (677,257,548)            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 544,597,132             559,388,007             431,982,494             442,807,768             

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ  
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(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการให้บริการ
รายไดจ้ากการให้บริการตามสญัญา 509,186,141        394,988,039        233,801,906        210,014,061        
รายไดจ้ากการให้บริการผลิตน ้าประปา 616,447               7,111,721            -                       -                       
รวมรายไดจ้ากการให้บริการ 509,802,588        402,099,760        233,801,906        210,014,061        

ตน้ทุนการให้บริการ
ตน้ทุนจากการให้บริการตามสญัญา (436,602,924)       (340,150,683)       (201,563,351)       (192,000,157)       
ตน้ทุนจากการให้บริการผลิตน ้าประปา (2,467,119)           (10,818,097)         -                       -                       
รวมตน้ทุนจากการให้บริการ (439,070,043)       (350,968,780)       (201,563,351)       (192,000,157)       

ก าไรขั้นตน้ 70,732,545          51,130,980          32,238,555          18,013,904          
รายไดอ่ื้น 5,355,714            3,197,714            6,874,216            5,477,758            
ก าไรจากการเขา้แผนฟ้ืนฟู -                       75,523,272          -                       75,523,272          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (300,769)              (902,681)              (520,110)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (71,694,298)         (98,537,257)         (45,307,756)         (63,337,826)         
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและหน้ีสูญ (กลบัรายการ) (1,588,435)           (631,842)              (1,082,173)           (292,510)              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                       (8,549,164)           -                       (6,448,678)           
ตน้ทุนทางการเงิน (65,643,576)         (60,223,521)         (60,811,724)         (57,671,302)         
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้ (63,138,819)         (38,992,499)         (68,088,882)         (29,255,492)         
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 35 (2,015,010)           29,307                 -                       -                       
ขาดทุนส าหรับปี (65,153,829)         (38,963,192)         (68,088,882)         (29,255,492)         

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ขาดทุนส าหรับปี (65,153,829)         (38,963,192)         (68,088,882)         (29,255,492)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี:
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 32 (4,123,007)           -                    (4,674,768)           -                       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (69,276,836)         (38,963,192)         (72,763,650)         (29,255,492)         

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (65,114,370)         (35,306,688)         (68,088,882)         (29,255,492)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (39,459)                (3,656,504)           -                       -                       

(65,153,829)         (38,963,192)         (68,088,882)         (29,255,492)         

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (69,391,228)         (35,306,688)         (72,763,650)         (29,255,492)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 114,392               (3,656,504)           -                       -                       

(69,276,836)         (38,963,192)         (72,763,650)         (29,255,492)         

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทั (บาท) 36 (0.023)                  (0.013)                  (0.025)                  (0.011)                  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หน้า 82 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 

(หน่วย : บาท)

ผลต่างของอัตรา รวม รวม
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนต ่ากว่ามูลค่า แลกเปลี่ยนจากการ องค์ประกอบอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสามญั ขาดทุนสะสม แปลงค่างบการเงนิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น
(ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 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)         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 8 -                       -                       -                       (35,306,688)        -                           -                              (35,306,688)       (3,656,504)            (38,963,192)           
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                      -                           -                              -                      -                        -                         

รวมขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       (35,306,688)        -                           -                              (35,306,688)       (3,656,504)            (38,963,192)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,770,889,766     128,893,569        (940,360,932)       (2,750,984,289)   67,244,887              67,244,887                 (724,316,999)     (2,435,056)            (726,752,055)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม) 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)         
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 7.1 -                       -                       -                       (1,883,616)          -                           -                              (1,883,616)         (728,301)               (2,611,917)             
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 8 -                       -                       -                       18,021,107         -                           -                              18,021,107         -                        18,021,107            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 2,770,889,766     128,893,569        (940,360,932)       (2,752,867,905)   67,244,887              67,244,887                 (726,200,615)     (3,163,357)            (729,363,972)         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี -                       -                       -                       (65,114,370)        -                           -                              (65,114,370)       (39,459)                 (65,153,829)           
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       (4,276,858)          -                           -                              (4,276,858)         153,851                (4,123,007)             

รวมขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       (69,391,228)        -                           -                              (69,391,228)       114,392                (69,276,836)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,770,889,766     128,893,569        (940,360,932)       (2,822,259,133)   67,244,887              67,244,887                 (795,591,843)     (3,048,965)            (798,640,808)         

11
บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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(หน่วย : บาท)
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนต ่ากว่ามูลค่า

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสามญั ขาดทุนสะสม รวม
(ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,607,424,459)           (648,002,056)              
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 8 -                               -                               -                               (29,255,492)                (29,255,492)                
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               

รวมขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (29,255,492)                (29,255,492)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,636,679,951)           (677,257,548)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม) 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,654,701,058)           (695,278,655)              
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 8 -                               -                               -                               18,021,107                  18,021,107                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,636,679,951)           (677,257,548)              
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี -                               -                               -                               (68,088,882)                (68,088,882)                
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               (4,674,768)                  (4,674,768)                  

รวมขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (72,763,650)                (72,763,650)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,709,443,601)           (750,021,198)              

12
บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (63,138,819)         (38,992,499)          (68,088,882)     (29,255,492)     
ปรับปรุงดว้ย

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและหน้ีสูญ 1,588,435            633,783                1,082,173         292,510            
หน้ีสูญไดรั้บคืน -                       -                        (607,811)          -                   
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(โอนกลบั) 815,760               (633,783)               692,603            659,464            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 782,833               1,787,768             -                   75,377              
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 69,924                 -                        -                   -                   
ค่าเส่ือมราคา 26,135,019          27,906,764           13,186,811      13,471,685      
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,620,973            -                        1,735,704         -                   
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 513,907               576,821                263,453            330,759            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                       8,549,064             -                   6,448,678         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                       (31,064)                 -                   (31,064)            
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,550,753)           (1,262,682)            (2,465)              (572,501)          
ก าไรจากการเขา้แผนฟ้ืนฟู -                       (75,523,272)          -                   (75,523,272)     
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1,300,442)           -                        -                   -                   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 7,174,932            9,931,671             5,174,507         8,093,376         
ดอกเบ้ียรับ (100,495)              (198,467)               (672,180)          (572,501)          
ตน้ทุนทางการเงิน 65,643,576          60,223,521           60,811,724      57,671,302      

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 33,254,850          (7,032,375)            13,575,637      (18,911,679)     

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,569,530            (23,326,588)          3,115,008         (18,752,301)     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา (2,108,818)           (23,555,067)          4,497,134         (8,589,583)       
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 25,210,863          1,159,308             -                   -                   
สินคา้คงเหลือ 4,671,378            (1,096,405)            5,112,688         (2,419,039)       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (28,374)                -                        -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 903,936               (6,117,136)            355,608            (455,608)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (9,757,790)           15,138,953           (11,009,077)     20,750,629      
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 195,567               124,522                (63,000)            124,522            
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 2,877,541            (216,875)               -                   (216,875)          
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาประณีประนอมยอมความ (4,000,000)           -                        -                   -                   
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,841,273)           (1,667,461)            (1,208,867)       (1,488,720)       

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 54,947,410          (46,589,124)          14,375,131      (29,958,654)     
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 113,647               224,984                37,440              598,784            
เงินสดรับจากภาษีเงินไดข้อคืน 4,374,863            15,843,887           -                   15,843,887      
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (12,869,987)         (11,797,657)          (6,756,995)       (6,264,767)       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 46,565,933          (42,317,910)          7,655,576         (19,780,750)     

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 



รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 
 

หน้า 85 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (976,778)              4,509,136             (181,518)          4,540,324         
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ในบริษทัอ่ืน (3,400,000)           (100,000)               -                   -                   
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,224,883)           (13,619,970)          (1,195,288)       (10,663,446)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 762,619               53,899,804           -                   575,110            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (69,000)                (54,600)                 -                   -                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (11,908,042)         44,634,370           (1,376,806)       (5,548,012)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       500,000                600,000            -                   
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (10,500,000)          -                   -                   
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (13,248,054)         (7,795,000)            -                   -                   
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (2,735,888)           (1,342,485)            (1,567,717)       (191,283)          
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,299,749)           (1,817,256)            (465,283)          (7,408)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (17,283,691)         (20,954,741)          (1,433,000)       (198,691)          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 17,374,200          (18,638,281)          4,845,770         (25,527,453)     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 28,638,064          47,276,345           15,135,462      40,662,915      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 37.1 46,012,264          28,638,064           19,981,232      15,135,462      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
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บริษัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป  

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งในประเทศไทยและเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมำน) ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”)  ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรให้บริกำรทำงดำ้นวิศวกรรมกำรผลิต
และก่อสร้ำงระบบอุปกรณ์ในอุตสำหกรรมน ้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ และกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-
Destructive Testing) และกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองท ำใหเ้กิดกำรชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว
และประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

กลุ่มบริษทัประสบผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองมำเป็นเวลำหลำยปี โดยกลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนสุทธิส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 65.15 ลำ้นบำท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวำ่
สินทรัพยห์มุนเวียนจ ำนวน 950.88 ลำ้นบำท และมีผลขำดทุนสะสมรวม จ ำนวน 798.64 ลำ้นบำท และตำมท่ีกล่ำวในไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 ในปี 2560 บริษทัไดผ้ิดนัดช ำระหน้ีเงินกูย้ืมจำกธนำคำร เน่ืองจำกบริษทัประสบปัญหำ
สภำพคล่องทำงกำรเงินท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำเงินกูย้มืจำกธนำคำรได ้ เป็นเหตุใหบ้ริษทัไดย้ืน่ค  ำ
ร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำง ส่งผลให้บริษทัอยูใ่นสภำวะพกักำรช ำระหน้ีแก่เจำ้หน้ีทั้งหลำยเป็นกำรชัว่ครำว
ภำยใตก้ำรฟ้ืนฟูกิจกำรตำมกฎหมำยลม้ละลำย ซ่ึงศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไดพิ้พำกษำใหมี้กำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัและ
ตั้งบริษทัเป็นผูท้  ำแผนฟ้ืนฟกิูจกำรในเดือนมกรำคม 2562 ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนกำรพิจำรณำของศำลลม้ละลำยกลำงใน
กำรให้ควำมเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั และภำยหลงัท่ีศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไดพิ้พำกษำให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำร
แลว้นั้น เจำ้หน้ีจ ำนวน 3 รำยไดย้ืน่ฎีกำต่อศำลเพ่ือคดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ท่ีพิพำกษำใหบ้ริษทัฟ้ืนฟกิูจกำรและตั้ง
ใหบ้ริษทัเป็นผูท้  ำแผนดงักล่ำว ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ และตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 3 บรรดำเจำ้หน้ีทั้งหลำยไดย้ื่นค ำขอรับช ำระหน้ีจำกบริษทัตำมกระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร ซ่ึงยอดหน้ีสินดงักล่ำวมี
จ ำนวนสูงกวำ่ยอดคงเหลือตำมบญัชีของบริษทั บริษทัเห็นวำ่จ ำนวนหน้ีท่ีสูงกวำ่น้ีมิไดเ้ป็นหน้ีท่ีแทจ้ริงโดยหน้ีบำงส่วนเป็น
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หน้ีท่ีซ ้ ำซอ้นหรือเป็นหน้ีท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึน ดงันั้น บริษทัจึงไดย้ืน่ค  ำคดัคำ้นต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยส์ ำหรับค ำขอรับช ำระ
หน้ีดงักล่ำวและมิไดบ้นัทึกจ ำนวนท่ีสูงกวำ่น้ีไวใ้นบญัชี ซ่ึงปัจจุบนัคงเหลือยอดหน้ีสินท่ีมีจ ำนวนสูงกวำ่ยอดคงเหลือตำม
บญัชีท่ีเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยย์งัด ำเนินกำรสอบสวนไม่แลว้เสร็จจ ำนวน 1,322.05 ลำ้นบำท ทั้งน้ี บริษทัในฐำนะผูบ้ริหำร
แผนฟ้ืนฟกิูจกำรคำดหมำยวำ่ผลกำรสอบสวนของเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยแ์ละผลกำรพิจำรณำคดีของทั้งสองศำลจะเป็นคุณ
ต่อบริษทัและช่วยแกไ้ขสถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ของบริษทัได ้ 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบั
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ดงันั้นกลุ่มบริษทัอำจไม่สำมำรถขำยสินทรัพย ์และช ำระหน้ีสินได้
ตำมปกติธุรกิจ  ผูบ้ริหำรจึงพิจำรณำวำ่กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ของกลุ่มบริษทัตำมเกณฑ์
กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเป็นกำรถูกตอ้งและเหมำะสมแลว้ ดงันั้น จึงไม่ไดป้รับปรุงสินทรัพยต์ำมมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืน และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำยคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกกลุ่ม
บริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองไปได ้

3. กำรฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทั  

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2560 มีมติให้บริษทัเป็นผูร้้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจกำรของ
บริษทัต่อศำลลม้ละลำยกลำงดว้ยตนเอง และเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2560 ศำลลม้ละลำยกลำงไดม้ีค  ำสั่งรับค ำร้องขอฟ้ืนฟู
กิจกำรแลว้ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ. 23/2560 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำงไดพ้ิพำกษำยกค ำร้องขอเขำ้
แผนฟ้ืนฟูกิจกำรตำมคดีหมำยเลขแดงท่ี ฟ.9/2561 

เมื่อวนัที่ 8 มีนำคม 2561 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำสั่งศำลลม้ละลำยกลำงไปยงัศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษแผนกคดี
ลม้ละลำยกลำงพร้อมกบัยื่นค ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
22 มกรำคม 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไดพิ้พำกษำกลบัให้มีกำรฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งลูกหน้ี (บริษทั) เป็นผูท้  ำแผนตำม
พระบญัญตัิลม้ละลำย พ.ศ. 2458 มำตรำ 90/10  และเมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2562 เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยไ์ดป้ระกำศ
ค ำสั่งให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งบริษทั (ลูกหน้ี) เป็นผูท้  ำแผน  

ควำมคืบหนำ้คดีฟ้ืนฟูกิจกำร 

ในส่วนของคดีฟ้ืนฟูกิจกำรนั้น ท่ีประชุมเจำ้หน้ีไดมี้มติยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั และเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยไ์ด้
ส่งแผนดงักล่ำวให้ศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำ ทั้งน้ี ศำลลม้ละลำยกลำงก ำหนดนัดสืบพยำนผูร้้องและผูค้ดัคำ้นในวนัท่ี 
17 กุมภำพนัธ์ 2564 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้รับหมำยศำลลม้ละลำยกลำงแจ้งยกเลิกวนันัดพิจำรณำเดิมและก ำหนดวนันัดสืบ 
พยำนผูร้้องและผูค้ดัคำ้นใหม่เป็นวนัท่ี 21 เมษำยน 2564 

ควำมคืบหนำ้กำรฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ 

ภำยหลงัท่ีศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษไดพ้ิพำกษำกลบัให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจกำร เจำ้หน้ีซ่ึงเป็นผูค้ดัคำ้นในคดีจ ำนวน 3 รำย 
ไดย้ื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำและยื่นฎีกำต่อศำลเพื่อคดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษท่ีพิพำกษำให้บริษทั
ฟ้ืนฟูกิจกำรและตั้งให้บริษทัเป็นผูท้  ำแผน บริษทัไดย้ื่นค ำโตแ้ยง้คดัคำ้นค ำร้องขออนุญำตฎีกำของเจำ้หน้ีทั้ง 3 รำยแลว้ โดย
ศำลฎีกำไดน้ดัฟังค ำสั่งในวนัท่ี 21 เมษำยน 2564 
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ยอดหน้ีท่ีเจำ้หน้ีไดย้ืน่ค  ำขอรับช ำระหน้ีในกำรฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

บริษทัมียอดหน้ีท่ีเจำ้หน้ีท่ียื่นค ำขอรับช ำระหน้ีในกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยเ์ป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 
67 รำย มียอดหน้ีจ ำนวน 2,508.35 ลำ้นบำท (เงินตน้ จ ำนวน 1,815.62 ลำ้นบำท และดอกเบ้ีย จ ำนวน 692.73 ลำ้นบำท) และมี
ยอดหน้ีท่ีตรวจสอบโดยเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยแ์ละปรับปรุงแลว้ จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : ลำ้นบำท) 

กลุ่มเจำ้หน้ี 

 ยอดหน้ีตำม 
ค ำขอรับช ำระหน้ี 
ในกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 
ณ 21 มกรำคม 2563 

ยอดหน้ีท่ีตรวจสอบ 
โดยเจำ้พนกังำน 
พิทกัษท์รัพย ์ 

และปรับปรุงแลว้ 

ยอดหน้ีตำมค ำขอรับ
ช ำระหน้ี 
อยูร่ะหวำ่ง 

กำรตรวจสอบ 
 เจ้าหนี้มีประกนั     
1 เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน เงินตน้ 210.90 210.90 - 
  ดอกเบ้ีย - - - 
      

 เจ้าหนี้ไม่มีประกนั     
2 เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินท่ีมีหลกัทรัพยข์อง 

นิติบุคคลอ่ืนค ้ำประกนั 
เงินตน้ 10.02 10.02 - 

 ดอกเบ้ีย - - - 
      

3 เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน เงินตน้ 162.53 162.43 - 
  ดอกเบ้ีย 186.37 118.09 - 
      

4 เจำ้หน้ีเงินกูย้ืมนิติบุคคลอ่ืน เงินตน้ 27.59 - 27.59 
  ดอกเบ้ีย 12.42 - 12.42 
      

5 เจำ้หน้ีกำรคำ้ ค่ำสินคำ้/ค่ำจำ้ง/ค่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร เงินตน้ 174.64 68.36 83.02 
  ดอกเบ้ีย 70.50 23.33 34.48 
      

6 เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน เงินตน้ 2.73 1.20 - 
  ดอกเบ้ีย 0.28 0.05 - 
      

7 เจำ้หน้ีค่ำตอบแทน/คดีแรงงำน เงินตน้ 2.78 1.00 - 
  ดอกเบ้ีย 0.79 0.02 - 
      

8 เจำ้หน้ีตำมค ำพิพำกษำ เงินตน้ 190.60 9.93 179.71 
  ดอกเบ้ีย 112.21 4.16 109.02 
      

9 เจำ้หน้ีค่ำจำ้งล่วงหนำ้/เงินทดลองจ่ำย เงินตน้ 62.76 - 53.96 
  ดอกเบ้ีย 30.03 - 30.03 

      

10 เจำ้หน้ีค่ำปรับตำมสัญญำ เงินตน้ 285.29 - 256.29 
  ดอกเบ้ีย 113.46 - 113.46 
      

11 เจำ้หน้ีค่ำเสียหำย/ค่ำขำดประโยชน์ เงินตน้ 405.98 - 293.21 
  ดอกเบ้ีย 137.58 - 81.98 
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   (หน่วย : ลำ้นบำท) 

กลุ่มเจำ้หน้ี 

 ยอดหน้ีตำม 
ค ำขอรับช ำระหน้ี 
ในกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 
ณ 21 มกรำคม 2563 

ยอดหน้ีท่ีตรวจสอบ 
โดยเจำ้พนกังำน 
พิทกัษท์รัพย ์ 

และปรับปรุงแลว้ 

ยอดหน้ีตำมค ำขอรับ
ช ำระหน้ี 
อยูร่ะหวำ่ง 

กำรตรวจสอบ 
12 เจำ้หน้ีท่ีออกหนงัสือสัญญำค ้ำประกนั เงินตน้ 279.80 - 279.80 

  ดอกเบ้ีย 29.09 - 29.09 
      

 รวม เงินตน้ 1,815.62 463.84 1,173.58 
  ดอกเบ้ีย 692.73 145.65 410.48 
   2,508.35 609.49 * 1,584.06 ** 

      
 * บริษทัไดป้รับปรุงยอดหน้ีตำมท่ีเจำ้พนักงำนพิทกัษ์ทรัพยไ์ดต้รวจสอบและมีค ำส่ังให้ช ำระหน้ีไวใ้นงบกำรเงินแลว้ (ดูหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินขอ้ 8) 

 ** ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีผูย้ื ่นค ำขอรับช ำระหน้ีมีจ  ำนวนสูงกว่ำยอดคงเหลือตำมบญัชีของบริษทัคิดเป็นจ ำนวนรวม
ประมำณ 1,322.05 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ย ยอดหน้ีที่เจำ้พนักงำนพิทกัษท์รัพยด์  ำเนินกำรสอบสวนไม่แลว้เสร็จ หรือบริษทั 
และเจำ้หน้ีไดย้ื่นค ำคดัคำ้นต่อเจำ้พนักงำนพิทกัษท์รัพยส์ ำหรับค ำขอรับช ำระหน้ี (ยอดหน้ีที่บริษทับนัทึกบญัชีแลว้ จ  ำนวน   
262.01 ลำ้นบำท) 

4. หลกัเกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

บริษทัจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นภำษำไทยและมีหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท โดยจดัท ำข้ึนตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพ
บัญชี กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท่ี์เก่ียวข้องภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงิน ยกเวน้รำยกำรบำงประเภทซ่ึงใชเ้กณฑต์ำมท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพ่ือใช้ในประเทศไทยและจัดท ำเป็นภำษำไทย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
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สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
เดิมบำงฉบบัเพื่อใชก้บังบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง  กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง  กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เร่ือง  ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19 เร่ือง  กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง  ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได ้
แนวปฏิบติัทำงบญัชี เร่ือง  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั 
แนวปฏิบติัทำงบญัชี เร่ือง  ข้อยกเว้นส ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน กรณีกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้กบังบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และฝ่ำยบริหำรได้
ประเมินแลว้เห็นวำ่ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั กำรถือปฏิบติัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 7 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในวิธี
ปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำร
จดัท ำงบกำรเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563  
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชว้ดัมูลค่ำของผลขำดทุน

ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่

จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ย
ค่ำของสินทรัพย ์

และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัจะยตุิกำรถือปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวตำมแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ทั้ งน้ี 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่งประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบกำรของบริษทัในงวดถดัไป 

นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชียงัไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัเดิมบำงฉบบัเพื่อใชก้บังบกำรเงินในงวดอนำคตดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง  กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง  กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 เร่ือง  กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง  นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง  ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 1 มกรำคม 2564 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกรำคม 2564 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บังบกำรเงินในงวดอนำคตก่อนวนัถือปฏิบตัิและ
ฝ่ำยบริหำรอยู่ระหว่ำงประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมน ำมำถือปฏิบติั 
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5. หลกัเกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของ
กลุ่มบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย และมี
ควำมสำมำรถท่ีจะท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจำกกำรมีอ ำนำจเหนือบริษทัย่อย งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้
รวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทันบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีซ้ือส ำหรับกำรบนัทึกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ในกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ยวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ส่งมอบให้ มูลค่ำของหุ้นท่ีออกให้หรือหน้ีสินท่ีตอ้งรับผิดชอบ ณ วนัท่ีไดม้ำ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรซ้ือจะบนัทึกบญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่ำวเกิดข้ึน ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือและมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของหุ้นในส่วนท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ (ถำ้มี) ท่ีสูงกวำ่มูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำจะบนัทึกเป็นค่ำควำมนิยมและทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี1ในกรณีท่ีผลรวม
ของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือและมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของหุน้ในส่วนท่ีผูซ้ื้อถือ
อยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ (ถำ้มี) ท่ีต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำจะบนัทึกส่วนเกินท่ีคงเหลือหลงั
กำรประเมินใหม่เป็นก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซ้ือในก ำไรหรือขำดทุน 

รำยกำรบญัชียอดคงเหลือและรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงท่ีมีนยัส ำคญัระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดถู้ก
ตดัท้ิงในกำรท ำงบกำรเงินรวม เวน้แต่รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงซ่ึงกลุ่มบริษทัจะไม่สำมำรถไดรั้บคืนตน้ทุนท่ีเสียไป 
ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยจะถูกเปล่ียนใหมี้ควำมสม ่ำเสมอกบันโยบำยท่ีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ยหลงัจำกตดัยอดคงคำ้งและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัแลว้ อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้โดยบริษทัทั้งทำงตรง
และทำงออ้มมีดงัน้ี  

 

  จดัตั้ง บริษทัถือหุน้ร้อยละ 
ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2563 2562 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ย ีโซลชูัน่ จ ำกดั ใหบ้ริกำรอบรมกฏหมำยดำ้นพลงังำน  ไทย 100.00 100.00 
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) ใหบ้ริกำรตรวจสอบในกลุ่ม

อุตสำหกรรมน ้ำมนัและก๊ำซ  
ไทย 72.12 72.12 

บริษทั พีพีเอส. เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ผลิตน ้ำประปำ * ไทย 67.77 67.77 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั ใหบ้ริกำรเช่ำอพำร์ทเมน้ท์ * ไทย 54.94 54.94 
Pacific Resources International Limited (BVI) ก่อสร้ำงและจดัหำบุคลำกร * หมู่เกำะบริติช

เวอร์จิน 
100.00 100.00 

*   ปัจจุบนัหยดุด ำเนินธุรกิจแลว้     

งบกำรเงินของบริษทัย่อยจดัท ำข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบกำรเงินเช่นเดียวกบับริษทัและจัดท ำโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั
เช่นเดียวกนั 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมนั้น 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

6.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
และกระแสรำยวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ ำนวนท่ีทรำบได ้
และมีควำมเส่ียงท่ีไม่มีนยัส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ 

6.2 สินคำ้คงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ ตน้ทุนในกำรซ้ือประกอบดว้ย
รำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่งหักดว้ยส่วนลดและเงินท่ี
ไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือ ตน้ทุนของงำนระหวำ่งท ำประกอบดว้ย ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรงค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทำงตรงและค่ำโสหุ้ย
ในกำรผลิตซ่ึงปันส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติ 

รำคำทุนของวสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่ค ำนวณตำมวธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อน  

กลุ่มบริษทัประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจำกรำคำขำยท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นใน
กำรขำย 

กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

6.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวธีิรำคำทุนหลงัหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสมของเงิน
ลงทุน (ถำ้มี) 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่ำตำมบญัชีจะถูกบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

6.4 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกกำรเพ่ิมข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพย์
วดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนโดยรวมตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและวดัมูลค่ำภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรดว้ยรำคำทุนหกัค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

กลุ่มบริษทัค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยทุ์กประเภท ยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงโดย โดย
วธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหวำ่ง 20 ปี 
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6.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไวเ้พ่ือใชใ้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้เพ่ือให้บริกำร
และเพ่ือใชใ้นกำรบริหำรงำนแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำรและอุปกรณ์ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไวเ้พ่ือใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้เพ่ือให้บริกำรและเพ่ือใช้ในกำร
บริหำรงำนแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

รำคำทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยรำคำซ้ือรวมอำกรขำเขำ้และภำษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหักส่วนลดกำรคำ้และ
จ ำนวนท่ีไดรั้บคืนจำกผูข้ำย ตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสถำนท่ีและสภำพท่ี
พร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค์  ประมำณกำรเบ้ืองตน้ส ำหรับตน้ทุนในกำรร้ือ ขนยำ้ยและบูรณะสถำนท่ีตั้ง
สินทรัพยน์ั้น รวมถึงตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข
ในกำรรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์

เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกอสงัหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้ำนเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อสงัหำริมทรัพย์
นั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 

กลุ่มบริษทัค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวำ่งก่อสร้ำงโดยวิธี
เสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณไวข้องสินทรัพยด์งัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 8 – 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 8 – 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 – 8 ปี 

ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ มูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยจ์ะไดรั้บกำร
ทบทวนทุก ๆ ส้ินปีบญัชี 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นจะถูกรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน  

6.6 ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมด้วยรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกับตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ และทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำร
ดอ้ยค่ำเกิดข้ึน แต่หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูง
กวำ่เป็นก ำไรในงบก ำไรขำดทุน 
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เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจใหก้บัหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจำก
กำรรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแตล่ะ
รำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรหรือขำดทุน และกลุ่มบริษทั
ไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

6.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมำและมีอำยกุำรใชป้ระโยชน์ทรำบไดแ้น่นอนวดั
มูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดย
วธีิเสน้ตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวคื้อ 5 - 10 ปี 

6.8 สญัญำเช่ำ 

(นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ เช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ่มบริษทัจะประเมินวำ่สญัญำเป็นสญัญำเช่ำ ถำ้สญัญำดงักล่ำวใหสิ้ทธิแก่กลุ่มบริษทัในกำร
ควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไวส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน โดยสัญญำท่ีให้สิทธิกบักลุ่ม
บริษทัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุนั้นและใหสิ้ทธิกบักลุ่มบริษทัใน
กำรสัง่กำรกำรใชง้ำนสินทรัพยท่ี์ระบุดงักล่ำวถือเป็นสญัญำท่ีใหสิ้ทธิกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไว ้

ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทุกรำยกำร เวน้แต่สญัญำเช่ำระยะสั้น
ท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ โดยกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์
สิทธิกำรใชโ้ดยใชร้ำคำทุน และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี
ยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้นท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือน
หรือนอ้ยกวำ่และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระส ำหรับสัญญำ
เช่ำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ี
จ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจในสัญญำเช่ำท่ีได้รับ ตน้ทุนทำงตรง
เร่ิมแรกและประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง
หรือซ่อมแซมสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้เป็นไปตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีก ำหนดของสัญญำเช่ำเวน้แต่ตน้ทุนดังกล่ำว
เกิดข้ึนเพ่ือกำรผลิตสินคำ้คงเหลือ (ประมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำวจะรับรู้ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือเม่ือใชสิ้นทรัพย์
อำ้งอิงนั้นในระหวำ่งช่วงระยะเวลำหน่ึง) 
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จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย ค่ำเช่ำคงท่ี
หักส่ิงจูงใจตำมสัญญำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดัชนีหรืออตัรำซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ัชนีหรืออตัรำ ณ วนัท่ี
สญัญำเช่ำเร่ิมมีผล จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระภำยใตมู้ลค่ำคงเหลือท่ีไดรั้บกำรประกนั รำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือก
ซ้ือในกรณีท่ีมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และค่ำปรับท่ีจ่ำยส ำหรับกำรยกเลิก
สญัญำเช่ำในกรณีท่ีอำยสุญัญำเช่ำสะทอ้นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกยกเลิกสญัญำเช่ำ ส ำหรับกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนั
แปรท่ีไม่รวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวในก ำไรหรือขำดทุนใน
งวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขท่ีท ำใหค้่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน 

หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสม
และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำใหม่ของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยวิธีเส้นตรงตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
และในกรณีท่ีสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือถำ้
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ะทอ้นให้เห็นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

หลงัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยกำรเพ่ิมมูลค่ำตำมบญัชีเพ่ือสะทอ้น
ดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำและดว้ยกำรลดมูลค่ำตำมบญัชีเพ่ือสะทอ้นกำรช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่โดยคิดลดจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงใหม่โดย
ใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุงใหม่ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ หรือเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิ
เลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่โดยคิดลดจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงใหม่โดย
ใชอ้ตัรำคิดลดเดิม เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตมู้ลค่ำคงเหลือท่ีไดรั้บกำรประกนั หรือ 
เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำในอนำคตท่ีเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงดชันีหรือ
อตัรำท่ีใชก้ ำหนดจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ (ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นผล
มำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั กรณีดงักล่ำวจะใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุงซ่ึงสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำดอกเบ้ีย) 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงดว้ยอตัรำคิดลดท่ี
ปรับปรุง ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำท่ีไม่ถือเป็นสญัญำเช่ำแยกต่ำงหำก 

กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำชนิดจัดหำแหล่งเงินทุน ถ้ำสัญญำเช่ำนั้ นโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนอยำ่งมีนยัส ำคญัทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นไปให้แก่ผูเ้ช่ำ และกลุ่มบริษทัจดั
ประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ถำ้สัญญำเช่ำนั้นไม่ไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนอยำ่งมีนัยส ำคญั
ทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นไปใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำชนิดจดัหำแหล่งเงินทุนเป็นลูกหน้ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนท่ี
เท่ำกับเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำ และรับรู้รำยได้ทำงกำรเงินตลอดอำยุสัญญำเช่ำโดยให้สะท้อนถึงอัตรำ
ผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิตำมสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัรับรู้จ ำนวนเงินท่ีรับช ำระตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดโ้ดยวิธีเส้นตรง และรับรู้ตน้ทุนทำงตรง
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ตลอดอำยสุญัญำเช่ำโดยวธีิเสน้ตรง 

(นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ เช่า 

สัญญำเช่ำระยะยำวท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบักลุ่มบริษทั (ผูเ้ช่ำ) 
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ 
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสญัญำ
เช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอด
อำยสุญัญำเช่ำ 

สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน จะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

รำยจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำท่ีอำจ
เกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษทัจะโอนควำมเส่ียงและประโยชน์ของควำมเป็นเจำ้ของท้งัหมดหรือเกือบทั้งหมด
ให้แก่ผูเ้ช่ำ และกลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินเป็น “ลูกหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน” ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนท่ีเท่ำกบัเงินลงทุนสุทธิในสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมแรกมีผล ทั้งน้ีบริษทัจะ
บนัทึกรำยไดจ้ำกกำรขำยดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินข้นัต ่ำท่ีผูเ้ช่ำจ่ำยให้กลุ่ม
บริษทั คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียในท้องตลำดแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ และจะบันทึกตน้ทุนขำยดว้ยตน้ทุนของ
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำหรือมูลค่ำตำมบญัชี (หำกมูลค่ำตำมบญัชีแตกต่ำงจำกตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์ให้เช่ำ) หักดว้ยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของมูลค่ำคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บกำรประกนั ผลต่ำงระหวำ่งรำยไดจ้ำกกำรขำยกบัตน้ทุนขำยถือเป็นก ำไรจำกกำร
ขำยซ่ึงรับรู้ตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัใชส้ ำหรับกำรขำยแบบเสร็จเด็ดขำด 
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6.9 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำ
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น และกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแส
เงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำย ุหรือ กลุ่มบริษทัโอนสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท์ำงกำร
เงินนั้น และวดัมูลค่ำลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบ
แทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบักำรโอนสินคำ้หรือบริกำรตำมท่ีไดต้กลงกนัใหแ้ก่
ลูกคำ้ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ทั้ งน้ี โดยพิจำรณำจำก
โมเดลธุรกิจในกำรจัดกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและตำมลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำในภำยหลงัส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดล
ธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำ
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในกำรค ำนวณดอกเบ้ียรับ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัจ ำหน่ำย กำรดอ้ยค่ำหรือกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำในภำยหลงัส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดล
ธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำ
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและดอกเบ้ียรับท่ีค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงในก ำไรหรือขำดทุน  และเม่ือมีกำรตัดรำยกำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ผลสะสมของผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้ำในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัด
ประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุน 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำในภำยหลงัส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนนอกจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับ และผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัในก ำไร
หรือขำดทุน 

6.10 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

(นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงวดัมูลค่ำ
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนดว้ยวิธีกำรอยำ่งง่ำยส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำดว้ย
จ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำย ุกลุ่มบริษทัใชต้ำรำงกำรตั้งส ำรอง ซ่ึงน ำขอ้มูล
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตมำปรับปรุงให้สะท้อนถึงปัจจัยเฉพำะของลูกหน้ี สภำวกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจโดยทัว่ไปและกำรประเมินทิศทำงทั้งในปัจจุบนัและในอนำคตในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนตลอดอำย ุ

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนดว้ยวิธีกำรทัว่ไปของเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำยหรือวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ถำ้ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่เพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่
กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก และดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำย ุถำ้ควำม
เส่ียงดำ้นเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก 

(นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

ลกูหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมิน
โดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรช ำระหน้ีในอนำคตของลูกคำ้ ลูกหน้ีจะถูกตดั
จ ำหน่ำยบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

เงินลงทุนท่ัวไป 

เงินลงทุนทัว่ไปบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสมและจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
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6.11 กำรดอ้ยค่ำสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไดร้ับกำรทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำร
ดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน ส ำหรับมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บคืนของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอำยกุำรใชป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้
งำนจะถูกประมำณทุกปีในช่วงเวลำเดียวกนั 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ี
จะไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกวำ่ กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย์
ประมำณจำกกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้
เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับ
สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นจะพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนรวมกบั
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการด้อยค่า 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมจะไม่มีกำรปรับปรุงกลบัรำยกำร ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำร
ดอ้ยค่ำหรือไม่ ซ่ึงหำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลงัหักดว้ยค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

6.12 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น และกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินหรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงินออกจำก
งบแสดงฐำนะกำรเงิน เม่ือภำระผกูพนัท่ีระบุในสญัญำไดมี้กำรปฏิบติัตำมแลว้ไดมี้กำรยกเลิกหรือส้ินสุดลง 

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรออกหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หรือดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
ในก ำไรหรือขำดทุน และรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัส ำหรับ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนในก ำไรหรือขำดทุน 

(นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียแสดงมูลค่ำรำคำทุน โดยบนัทึกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเกิดหน้ีสินเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 

6.13 ผลประโยชนข์องพนกังำน 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  

บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเกิดจำกเงินสมทบในส่วนของพนักงำนและบริษัท โดย
สินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั และบริหำรโดยผูบ้ริหำรกองทุนอิสระเงินสมทบท่ีบริษทัจ่ำย
เขำ้กองทุนจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดบญัชีท่ีค่ำใชจ่้ำยนั้นเกิดข้ึน 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนกรณีกำรเลิกจำ้งหรือเกษียณอำยตุำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยแรงงำนประมำณกำร
โดยผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัในกำร
ประมำณกำรจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีพนักงำนควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบำล เพ่ือก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังำน ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ียจ่ำยจะ
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน และผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำก
กำรวดัมูลค่ำหน้ีสินภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนใหม่จะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะโอนเขำ้ก ำไร
สะสมตำมล ำดบั โดยจะไม่ท ำกำรจดัประเภทเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

6.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพนัโดยอนุมำนท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตท่ีประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระผูกพนัดงักล่ำวประมำณกำรหน้ีสินพิจำรณำจำกกำรคิดลด
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตโดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นจ ำนวนท่ี
อำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมำณกำรหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจำกเวลำท่ีผำ่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทำงกำรเงิน 
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6.15 กำรรับรู้รำยได ้

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรจดัหำบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเพื่อปฏิบติังำนในอุตสำหกรรมส ำรวจและ
ผลิตน ้ ำมนัและก๊ำซ ซ่ึงถือเป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินเพียงภำระเดียวตลอดช่วงเวลำหน่ึงตำมจ ำนวนเงินท่ีเป็น
รำคำของรำยกำรดว้ยระดับควำมกำ้วหน้ำของกำรปฏิบัติตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ดว้ยวิธีปัจจยัน ำเขำ้ซ่ึง
ก ำหนดข้ึนจำกอตัรำส่วนของทรัพยำกรบุคคลท่ีใชไ้ปในกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั เปรียบเทียบกบัทรัพยำกร
บุคคลท่ีคำดวำ่จะใชท้ั้งหมดเพ่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรงำนซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และผลิตอุปกรณ์ในอุตสำหกรรมส ำรวจ
และผลิตน ้ ำมนัและก๊ำซ ซ่ึงถือเป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินเพียงภำระเดียวตลอดช่วงเวลำหน่ึงตำมจ ำนวนเงินท่ี
เป็นรำคำของรำยกำรดว้ยระดบัควำมกำ้วหนำ้ของกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน ดว้ยวธีิปัจจยัน ำเขำ้โดย
อำ้งอิงจำกระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรผลิตช้ินส่วนและอะไหล่ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตน ้ ำมนัและก๊ำซ ซ่ึง
ถือเป็นภำระท่ีปฏิบติัเสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึงตำมจ ำนวนเงินท่ีเป็นรำคำของรำยกำร เม่ือลูกคำ้ไดย้อมรับสินคำ้ท่ี
บริษทัส่งมอบใหแ้ลว้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรระยะสั้นทำงวิศวกรรมในดำ้นกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย ซ่ึงถือเป็นภำระท่ีตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินเพียงภำระเดียวตลอดช่วงเวลำหน่ึงตำมจ ำนวนเงินท่ีเป็นรำคำของรำยกำรดว้ยระดบัควำมกำ้วหนำ้ของ
กำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน ดว้ยวธีิผลผลิตโดยอำ้งอิงจำกกำรประเมินควำมคืบหนำ้ของงำนท่ีปฏิบติั 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรฝึกอบรมบุคคลำกรและรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำบอยเลอร์ใน
อุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซ ซ่ึงถือเป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินเพียงภำระเดียวตลอดช่วงเวลำหน่ึงตำมจ ำนวน
เงินท่ีเป็นรำคำของรำยกำรดว้ยระดบัควำมกำ้วหน้ำของกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ด้วยวิธีปัจจยั
น ำเขำ้โดยอำ้งอิงจำกระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถวดัผลลพัธ์ของภำระท่ีตอ้งปฏิบติัไดอ้ยำ่งเหมำะสม แต่กลุ่มบริษทัคำดหมำยวำ่จะไดรั้บ
คืนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบัติ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้พียงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนกว่ำกลุ่ม
บริษทัจะสำมำรถวดัผลลพัธ์ของภำระท่ีตอ้งปฏิบติัไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษทัก ำหนดจ ำนวนเงินท่ีเป็นรำคำของรำยกำรจำกจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีสิทธิ
ไดรั้บเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบักำรโอนสินคำ้หรือบริกำรตำมท่ีไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคำ้ส ำหรับภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้น 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีแน่นอนและประมำณกำรจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรดว้ยวิธี
มูลค่ำท่ีคำดหวงั เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกวำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั
ของจ ำนวนเงินของรำยไดท่ี้รับรู้สะสมเม่ือควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงตอบแทนผนัแปรไดห้มดไปในภำยหลงั 
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6.16 ตน้ทุนทำงกำรเงิน  

ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้ืม ประมำณกำรหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกเวลำท่ีผำ่นไป  

ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
โดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

6.17 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ   

บริษทัแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
และแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนใหเ้ป็นเงิน
บำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและท่ี
เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่ำวไดบ้นัทึกทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน  

6.18 ภำษีเงินได ้

กลุ่มบริษทัรับรู้ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และในกรณีท่ี
จ ำนวนภำษีท่ีไดช้ ำระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมำกกวำ่ภำษีท่ีตอ้งช ำระส ำหรับงวดนั้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีจ่ำยช ำระ
เกินดงักล่ำวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร ยกเวน้กรณีท่ี
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับัญชีนั้นเกิดจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและก ำไรทำงภำษี ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรนั้น และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีทุกรำยกำร โดยรับรู้เท่ำกบัจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทั
จะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชห้กัภำษีได ้ยกเวน้กรณีท่ีสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี
นั้นเกิดจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและ
ก ำไรทำงภำษี ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรนั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัสำมำรถควบคุมระยะเวลำในกำรกลบัรำยกำรของผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำวในอนำคตอนัใกล ้ 
และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีทุกรำยกำรท่ีเกิดข้ึน
จำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีกำรกลบัรำยกำรของ
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวในอนำคตอนัใกลแ้ละจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวมำใชป้ระโยชน์ได ้

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีบงัคบัใช้อยู่ภำยในส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  และวดัมูลค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีส ำหรับปีท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะ
ไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  และวดัมูลค่ำหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษี
ส ำหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษีเงินได ้



รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 
 

หน้า 104 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยและน ำไปรวม
ค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนสุทธิส ำหรับปี  ยกเวน้ภำษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจำกรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภำษีเงินไดด้งักล่ำวในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

6.19 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ขอ้สมมติฐำน และกำรใชดุ้ลยพินิจ 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำน และกำรใชดุ้ลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยูบ่นพ้ืนฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์
ขณะนั้น 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนี ้

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหน้ีจำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ี
อำจเกิดข้ึน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โดยพิจำรณำควำมเส่ียงในกำร
เรียกช ำระและมูลค่ำของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ำประกนั อยำ่งไรก็ตำมกำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนั
อำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ดงันั้นกำรปรับปรุงค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน  

บริษทัและบริษทัย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมี
สำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมี
สำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

อาคาร และอุปกรณ์  

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัโดย
ฝ่ำยบริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำร
ในงวดก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำใน
ภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยห์รือหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
นั้นๆ 
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ผลประโยชน์พนักงาน 

ภำระหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ 
ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน
และอตัรำกำรมรณะ เป็นตน้ ทั้งน้ี จ ำนวนท่ีจ่ำยจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

 คดีฟ้องร้อง  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้ว และได้บันทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนดังกล่ำว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ส ำหรับในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจะยงัไม่บันทึกประมำณกำร
หน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

7. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

7.1 กำรบญัชีส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไดย้กเลิกมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ มำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง 
กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอน
ให้เพ่ือช ำระหน้ี แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดง
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวไดก้ ำหนดวิธีปฏิบติัทำง
บญัชีเก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรบญัชีส ำหรับ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัโดยกำรปรับปรุงรำยกำรผลกระทบสะสมท่ีเกิดจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัดงักล่ำวเป็นคร้ังแรกเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม (หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นตำมควำม
เหมำะสม) ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำว ส ำหรับกำรปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรบญัชีส ำหรับ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
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กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนลดลง (2,612) - 
ขำดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 1,884 - 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง 728 - 

   

ขอ้มูลประเภทกำรวดัมูลค่ำและมูลค่ำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับเดิมและตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 มำตรฐำน 

กำรบญัชีเดิม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

(TFRS 9) 
 มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมหลกักำรบญัชีเดิม 
31 ธนัวำคม 2562 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ 

มูลค่ำตำมบญัชี 
1 มกรำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 28,638 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 28,638 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 98,758 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 96,145 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 72,958 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 72,958 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั 4,089 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 4,089 
    

หน้ีสินทำงกำรเงิน    
หน้ีสินผดินดัช ำระ 596,958 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 596,958 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 308,328 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 308,328 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 53,846 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 53,846 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 26,015 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 26,015 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 63,434 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 63,434 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 11,475 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 14,053 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 14,053 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มำตรฐำน 

กำรบญัชีเดิม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

(TFRS 9) 
 มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมหลกักำรบญัชีเดิม 
31 ธนัวำคม 2562 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ 

มูลค่ำตำมบญัชี 
1 มกรำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15,135 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 15,135 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 45,799 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 45,799 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 44,316 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 44,316 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั 1,296 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,296 
    

หน้ีสินทำงกำรเงิน    
หน้ีสินผดินดัช ำระ 555,476 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 555,476 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 265,057 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 265,057 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 53,846 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 53,846 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 26,015 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 26,015 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 27,589 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 27,589 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,625 
    

ขอ้มูลกำรกระทบยอดคงเหลือของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม กับยอดคงเหลือของของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน 
ดำ้นเครดิต 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 123,775 2,612 126,387 
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7.2 กำรบญัชีส ำหรับสญัญำเช่ำ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ ซ่ึงไดย้กเลิกมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง) เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 27 
(ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวได้ก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำร เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะสั้ นท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมี
มูลค่ำต ่ำ โดยผูเ้ช่ำตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ และวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยสิ์ทธิกำร
ใชด้ว้ยรำคำทุนและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำย
ช ำระ ณ วนันั้น และวดัมูลค่ำในภำยหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยวธีิรำคำทุน วิธีมูลค่ำยติุธรรมหรือวธีิตีรำคำใหม่
และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยกำรเพ่ิมมูลค่ำตำมบญัชีเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรลดมูลค่ำ
ตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นกำรช ำระค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ ซ่ึงวิธีกำรบญัชีเดิมก ำหนดให้ผูเ้ช่ำจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็น
สัญญำเช่ำชนิดจดัหำแหล่งเงินทุนหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบนัทึกบญัชีส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งสองประเภทดงักล่ำว
โดยแตกต่ำงกนั อย่ำงไรก็ตำม ขอ้ก ำหนดส่วนใหญ่ของกำรบัญชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำนั้นไม่ได้เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมี
สำระส ำคญั ดงันั้นผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำชนิดจดัหำแหล่ง
เงินทุนและบนัทึกสญัญำเช่ำทั้งสองประเภทดงักล่ำวโดยแตกต่ำงกนัเช่นเดิม 

ทั้ งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยกำรรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติคร้ังแรก และเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับ
สญัญำเช่ำท่ีอำยสุญัญำเช่ำส้ินสุดภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส ำหรับสญัญำเช่ำทั้งหมดซ่ึงกลุ่ม
บริษทัเป็นผูเ้ช่ำ โดยกำรปรับปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (หรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของตำมควำม
เหมำะสม) ณ วนัท่ีน ำมำถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยกลุ่มบริษทัเลือกรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำร
จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีน ำมำถือปฏิบติัคร้ัง
แรก และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยมูลค่ำเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหนำ้หรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำ
ถือปฏิบติัคร้ังแรก ส ำหรับกำรปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ดงักล่ำว 
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กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์(ลดลง) (2,619) - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ิมข้ึน – กิจกำรอ่ืน 5,905 3,286 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ(เพ่ิมข้ึน) – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,286) (3,286) 

   

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,477  4,638 
หกั: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (615)  (349) 
หกั: ผลกระทบจำกกำรคิดลดภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน * (576)  (1,003) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ท่ีเดิมรับรู้เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 3,286  3,286 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีรับรู้ไวเ้ดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,545  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 5,831  3,286 

    

* อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีน ำมำใชก้บัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เท่ำกบัร้อยละ 
11.72% 

8. แกไ้ขขอ้ผดิพลำด 

บริษทัพบวำ่มีเจำ้หน้ีท่ีไดย้ื่นค ำร้องขอรับช ำระหน้ีกบัเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยไ์ม่ตรงกบัหน้ีท่ีบริษทับนัทึกบญัชีของบริษทั 
โดยเจำ้พนักงำนพิทักษ์ออกค ำสั่งและระบุจ ำนวนหน้ีท่ีควรจะเป็นแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มียอดหน้ีสูงไป จ ำนวน 
18.02 ลำ้นบำท บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลำดโดยปรับปรุงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวำ่ขอ้ผิดพลำดไดถู้กแกไ้ขในงวดบญัชีท่ีขอ้ผิดพลำดไดเ้กิดข้ึน 



รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 
 

หน้า 110 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 

 

ผลกระทบจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
หน้ีสินผดินดัช ำระลดลง 11,122 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (2,932) 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำลดลง 8,801 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำนลดลง 1,030 
ขำดทุนสะสมลดลง (18,021) 
  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
ก ำไรจำกกำรเขำ้แผนฟ้ืนฟเูพ่ิมข้ึน 75,523 
ดอกเบ้ียจ่ำยเพ่ิมข้ึน (57,502) 
ขำดทุนส ำหรับปีลดลง (18,021) 
  

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนลดลง (บำท : หุน้) 0.0065 
  

9. รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยถึง กิจกำรและหรือบุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ซ่ึงกระท ำผำ่นบริษทัท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ยงัรวมควำมถึง บริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักับกิจกำรไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ผูบ้ริหำรส ำคญัท่ีเป็นกรรมกำรหรือพนักงำนของกิจกำร รวมตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว ซ่ึงมี
อ ำนำจชกัจูงหรืออำจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขำ้งตน้ 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรำยกำรบริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัคือ กลุ่มคุณก่อโชค แสงทองอร่ำม ถือหุน้ร้อยละ 6.71 และคุณชนะชยั ลีนะบรรจง ถือหุ้นร้อยละ 4.67 
(31 ธนัวำคม 2562 : กลุ่มคุณก่อโชค แสงทองอร่ำม ถือหุ้นร้อยละ 6.71 และคุณชนะชยั ลีนะบรรจง ถือหุ้นร้อยละ 4.67) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั รำยกำรคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้หลกัหรือกรรมกำรถือเป็นรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทั 
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รำยกำรคำ้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

9.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้        

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) -  -  458  - 
        

ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) -  -  622  858 
Pacific Resources International Limited (BVI) -  -  10,798  10,798 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั -  -  90  90 
บริษทั พีพีเอส. เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  2,030  1,747 

รวม -  -  13,540  13,493 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

- 
  

- 
  

(12,828) 
  

(12,545) 
สุทธิ -  -  712  948 
        

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
บริษทั พีพีเอส. เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั -  -  6,084  5,449 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

- 
  

- 
  

(6,084) 
  

(5,449) 
สุทธิ -  -  -  - 
        

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ        
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) -  -  143  - 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน        
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน่ จ  ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  32,769  32,769 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  32,769  32,769 
        

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ       
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (32,769)  (32,769) 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (32,769)  (32,769) 
สุทธิ -  -  -  - 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

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

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ       
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 
        

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ       
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  16,374 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  (600)  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  15,774  16,374 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ       
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  (16,374)  (16,374) 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
ลดลงในระหวำ่งปี -  -  600  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  (15,774)  (16,374) 
สุทธิ -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่มีสัญญำ
ระหวำ่งกนั และไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั (31 ธนัวำคม 2562: ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในรูปสญัญำ
เงินกูอ้ำยุ 18 เดือน นับจำกวนัท่ีในสัญญำ คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 8.00 ต่อปี และเงินให้กูย้ืมส่วนหน่ึงจ ำนวน 0.37 
ลำ้นบำท ไม่มีสัญญำระหว่ำงกัน และไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกัน (31 ธันวำคม 2562 : 8.00 ต่อปี และส่วนหน่ึง
จ ำนวน 0.37 ลำ้นบำท ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั) 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้        
     บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ  ำกดั -  -  135  135 
     บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั -  -  374  374 

รวม -  -  509  509 
        

เจำ้หน้ีอ่ืน        
     บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั(มหำชน) -  848  -  - 

        

เงินทดรองรับ        
     บริษทั วำร์บำเนชัน่แนล คอนแทรคต้ิง จ ำกดั 8,636  8,636  -  - 

        

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     คุณจินตนำ กำวีวงศ ์ 1,119  988  1,119  988 
     บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) -  2,044  -  - 

รวม 1,119  3,032  1,119  988 
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     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
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 -  -  -  - 
โอนออก (8,850)  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  8,850  -  - 

           รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 2,625  11,475  2,625  2,625 
        

หน้ีสินตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม        
บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (มหำชน)        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
กูเ้พ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี -  -  -  - 
โอนเขำ้ 10,800  -  -  - 
จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี (4,000)  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 6,800  -  -  - 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินกูย้ืมจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ ำนวน 2.63 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม เป็นเงิน
กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำย ุ3 เดือน นบัจำกวนัท่ีในตัว๋สัญญำใชเ้งิน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
5.00 ต่อปี (31 ธนัวำคม 2562: ร้อยละ 5.00 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัยอ่ยทีเงินกูย้ืมจำกบริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 
8.85 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม เป็นเงินกูย้มืในรูปของสญัญำกูย้มืโดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.26 - 4.43 ต่อปี  ต่อมำ
ไดถู้กฟ้องร้องใหช้ ำระหน้ีสิน ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดต้กลงท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมต่อหนำ้ศำล โดยยอมช ำระเงิน
รวมข ำนวน จ ำนวน 10.80 ลำ้นบำท และไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย โดยบริษทัย่อยตกลงช ำระงวดแรกภำยในเดือนตุลำคม 
2563 จ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท และช ำระส่วนท่ีเหลือภำยในวนัท่ี 5 ตุลำคม 2566  ดงันั้น บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทเงิน
กูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหน้ีสินตำมสญัญำประนีประนอมยอมควำม 
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9.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั  

   

    (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2563  2562  2563  2562 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร         

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  3,312  283 
บริษทั พีพีเอส. เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  120  127 

รวม  -  -  3,432  410 
         

รำยไดค่้ำเช่ำ         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  1,854  2,630 

บริษทั พีพีเอส. เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  150  248 
รวม  -  -  2,004  2,878 

         

ดอกเบ้ียรับ         
บริษทั พีพีเอส. เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน จ ำกดั อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี -  -  634  1,280 
         

ตน้ทุนบริกำร         
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  -  37 
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ จ  ำกดั ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั -  -  117  45 

รวม  -  -  117  82 
         

ดอกเบ้ียจ่ำย         
บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ำกดั 

(มหำชน) 
อตัรำร้อยละ  

MLR-1.75 ต่อปี 
 

254 
  

290 
  

- 
  

- 
คุณจินตนำ กำววีงศ ์ อตัรำร้อยละ 5 ต่อปี 131  131  131  131 

รวม  385  421  131  131 
         

9.3 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น        18,632   18,707  9,494  10,288 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน            788   1,525  447  1,431 

รวม        19,420   20,232  9,941  11,719 
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9.4 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

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 

   

9.5 ภำระผกูพนัต่อกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดท้ ำสัญญำให้เช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ำกดั 
(มหำชน) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2566 ค่ำเช่ำเดือนละ 0.01 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัท ำสัญญำให้เช่ำพ้ืนท่ีรวมทั้งส่วนควบในอำคำร พ้ืนท่ีใชส้อยขำ้งเคียง ส่วนต่อขยำย
และหอ้งฉำยรังสี กบับริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 
2566 โดยคิดค่ำเช่ำเดือนละ 0.14 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัท ำสญัญำใหเ้ช่ำและบริกำรพ้ืนท่ีส ำนกังำนกบั บริษทั พีพีเอส. เอนเนอย ีแอนด ์มำรีน 
จ ำกดั เป็นระยะเวลำ 1 ปี หำกไม่มีกำรแจง้ยกเลิกสญัญำเช่ำ สญัญำจะมีผลต่อเน่ืองทุก ๆ วนัท่ี 30 เมษำยน ของทุกปี ใน
อตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ 0.02 ลำ้นบำท 
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10. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  458  - 
- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 173,080  176,976  108,457  110,931 

    รวม 173,080  176,976  108,915  110,931 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (92,091)  (87,661)  (68,706)  (68,549) 
       สุทธิ 80,989  89,315  40,209  42,382 

        

ลูกหน้ีอ่ืน        
ลูกหน้ีอ่ืน        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  13,540  13,493 
- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,523  9,182  6,802  6,600 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  6,084  5,449 
- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11  16  7  7 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 12,269  13,245  11,457  12,707 
เงินทดรองจ่ำย 5,414  5,385  5,155  5,170 
เงินมดัจ ำ 17,646  17,729  17,499  17,582 

    รวม 42,863  45,557  60,544  61,008 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (36,115)  (36,114)  (54,808)  (53,891) 
       สุทธิ 6,748  9,443  5,736  7,117 
       รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 87,737  98,758  45,945  49,499 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  458  - 
    รวม -  -  458  - 

        
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 54,487  51,849  27,633  28,915 
เกินก ำหนดช ำระ 1 ถึง 3 เดือน 14,917  21,968  3,002  4,155 
เกินก ำหนดช ำระ 3 ถึง 6 เดือน 3,710  4,380  45  63 
เกินก ำหนดช ำระ 6 ถึง 12 เดือน 290  1,555  -  178 
เกินก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 99,676  97,224  77,777  77,620 

    รวม 173,080  176,976  108,457  110,931 
 173,080  176,976  108,915  110,931 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (92,091) 
  

(87,661) 
  

(68,706) 
  

(68,549) 
       สุทธิ 80,989  89,315  40,209  42,382 
        

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้งวดตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 87,661  68,549 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหตุขอ้ 7.1) 2,612  - 
ยอดคงเหลือตน้งวดปรับปรุงใหม่ 90,273  68,549 
ตั้งเพ่ิม(กลบัรำยกำร)ในระหวำ่งปี 1,818  157 
ยอดคงเหลือปลำยปี 92,091  68,706 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้ปี 36,114  53,891 
ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี 1  917 
ยอดคงเหลือปลำยปี 36,115  54,808 

    

11. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  143  - 
- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 306,135  306,338  274,997  277,033 

เงินประกนัผลงำนคำ้งรับ 57,064  54,752  52,079  54,683 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (287,903) 
 

(288,132) 
 

(287,400) 
 

(287,400) 
สุทธิ 75,296  72,958  39,819  44,316 
        

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้ปี 288,132  287,400 
ตั้งเพ่ิม(กลบัรำยกำร)ในระหวำ่งปี (229)  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 287,903  287,400 
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12. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน  

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 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 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/ 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (90,811) 
 

(90,811)  (90,811)  (90,811) 
สุทธิ -  -  -  - 

        

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน/ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินกู้ยืมระยะสั้ นและ
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้ปี 90,811  90,811 
ตั้งเพ่ิม(กลบัรำยกำร)ในระหวำ่งปี -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 90,811  90,811 
    

13. สินคำ้คงเหลือ 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

วสัดุส้ินเปล้ือง 11,877  10,922  8,366  7,852 
งำนระหวำ่งท ำ -  5,627  -  5,627 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ (5,093)  (4,277)  (4,883)  (4,191) 

สุทธิ 6,784  12,272  3,483  9,288 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,277  4,191 
ตั้งเพ่ิม(โอนกลบั)ในระหวำ่งปี 816  692 
ยอดคงเหลือปลำยปี 5,093  4,883 

    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ต้นทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยมีจ ำนวน 33.36 ลำ้นบำท ในงบ
กำรเงินรวมและจ ำนวน 14.27 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

14. สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย       
 เงินฝำกประจ ำ 2,315  -  -  - 

รวม 2,315  -  -  - 
        

15. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน    
 เงินลงทุนในตรำสำรทุน (ไม่จดทะเบียน) 8,800  100 

รวม 8,800  100 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ดงัน้ี 

    (หน่วย : พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน (%) วธีิรำคำทุน  
  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ซุปเปอร์ วอเตอร์ พีพเีอส จ ำกดั ผลิตน ้ำประปำ 88,000 1,000 10.00 10.00 8,800 100 
     รวม      8,800 100 

        

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในตรำสำรทุน (ไม่จดทะเบียน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 100 
ซ้ือระหวำ่งปี 8,700 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 8,800 
  

16. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 3 - 12 เดือน อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.05 - 0.65 ต่อปี ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของสถำบนักำรเงิน และเพ่ือค ้ำประกนักำร
กำรให้บริกำรบตัรเติมน ้ ำมนัฟลีทกำร์ด 
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17. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทัในงบกำรเงินรวม  และมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ทุนช ำระแลว้ 
(ลำ้นบำท) 

สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิรำคำทุน  
(พนับำท) 

เงินปันผล  
(พนับำท) 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษัทย่อยทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม         
บริษทั พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชัน่ จ ำกดั 5.00 5.00 100.00 100.00 4,999 4,999 - - 
Pacific Resources International Limited (BVI) 86.68 86.68 100.00 100.00 86,681 86,681 - - 
         

บริษัทย่อยทีม่ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญั         

บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 110.00 110.00 72.12 72.12 79,329 79,329 - - 
บริษทั พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด ์มำรีน จ ำกดั 150.00 150.00 67.77 67.77 82,137 82,137 - - 
บริษทั โอเอซิส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 1.00 1.00 54.94 54.94 549 549 - - 

รวม     253,695 253,695   
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ     (174,366) (174,366)   

สุทธิ     79,329 79,329 - - 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

 
บริษทั พี เอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั พีพีเอส. เอนเนอย ี
แอนด ์มำรีน จ ำกดั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 107,621 90,673 155 5,905 107,776 96,578 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 68,786 59,517 17,333 38,306 86,119 97,823 
       

หน้ีสินหมุนเวยีน (35,820) (22,759) (76,204) (93,422) (112,024) (116,181) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (18,230) (14,431) (14,607) (14,111) (32,837) (28,542) 
       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 88,239 81,491 (42,914) (39,795) 45,325 41,696 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 34,118 31,508 (20,409) (23,527) 13,709 7,981 
       

รำยได ้ 275,846 185,228 616 7,112 276,462 192,340 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 11,418 10,387 (10,001) (20,332) 1,417 (9,945) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 552 10,387 (10,001) (20,332) (9,449) (9,945) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม 11,970 10,387 (10,001) (20,332) 1,969 (9,945) 
       

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 3,337 2,896 (3,223) (6,553) 114 (3,657) 
เงินปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม - - - - - - 
       

 
 



รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 
 

หน้า 125 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 

18. ลูกหน้ีสญัญำเช่ำเงินทุน 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
 ส่วนท่ีถึง 

ก ำหนดรับช ำระ
ในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง 
ก ำหนดรับช ำระ
เกินกวำ่หน่ึงปี 

 
รวม 

ส่วนท่ีถึง 
ก ำหนดรับช ำระ

ในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง 
ก ำหนดรับช ำระ
เกินกวำ่หน่ึงปี 

 
รวม 

ลกูหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุน - - - 1,299 29,207 30,506 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต/ 

 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(4,121) 
 

(4,121) 
        สุทธิ - - - 1,299 25,086 26,385 

       

ในระหว่ำงปี บริษทัย่อยแห่งหน่ึงโอนสิทธิกำรใชอ้ำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำ 
รวมถึงสิทธิและภำระผูกพนัตำมสัญญำออกแบบก่อสร้ำง และเดินระบบผลิตน ้ ำประปำ” ตำมสัญญำบนัทึกขอ้ตกลงกำรร่วม
ทุนในโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตน ้ ำประปำ (BOT Projects) และโครงกำรขำยน ้ ำดิบ (BBO Project). 
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19. อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน  อำคำร  รวม 
ราคาทุน :      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 38,587  13,883  52,470 
โอนเขำ้ -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 38,587  13,883  52,470 
โอนเขำ้ 5,123  82,988  88,111 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 43,710  96,871  140,581 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  (13,883)  (13,883) 
โอนเขำ้ -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  (13,883)  (13,883) 
โอนเขำ้ -  (19,273)  (19,273) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -  (33,156)  (33,156) 

      

ค่าเผือ่ด้อยค่า :      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  -  - 
โอนเขำ้ -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  -  - 
โอนเขำ้ (290)  (39,567)  (39,857) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (290)  (39,567)  (39,857) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 38,587  -  38,587 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 43,420  24,148  67,568 
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  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน  อำคำร  รวม 
ราคาทุน :      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 35,563  409  35,972 
โอนเขำ้ -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 35,563  409  35,972 
โอนเขำ้ 5,123  82,988  88,111 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 40,686  83,397  124,083 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  (409)  (409) 
โอนเขำ้ -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  (409)  (409) 
โอนเขำ้ -  (19,273)  (19,273) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -  (19,682)  (19,682) 

      

ค่าเผือ่ด้อยค่า :      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  -  - 
โอนเขำ้ -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  -  - 
โอนเขำ้ (290)  (39,567)  (39,857) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (290)  (39,567)  (39,857) 

      

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 40,396  24,148  64,544 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 38.13 ลำ้นบำท (2562: 38.13 
ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวมและจ ำนวน  35.11 ล้ำนบำท  (2562: 35.11 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เพื่อเป็น
หลกัประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน จ ำนวน 122.37 ลำ้นบำท (2562: 75.06 ลำ้นบำท)
ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวน 111.80 ลำ้นบำท (2562: 65.04 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงไดมี้กำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบขอ้มูลรำคำตลำดส ำหรับท่ีดินและใชว้ิธีตน้ทุนในกำรประ เมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนถูกจดัล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 จำกเกณฑข์อ้มูล
ท่ีน ำมำใช ้
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20. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 
และตกแต่ง ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) 222,324 273,553 201,574 60,221 33,944 299 791,915 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี - - - - (3,053) - (3,053) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 222,324 273,553 201,574 60,221 30,891 299 788,862 
ซ้ือเพิม่ - - 8,705 1,799 216 393 11,113 
โอนเขำ้/โอนออก 299 502 39 - - (299) 541 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (5,473) (1,926) - - (7,399) 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (5,123) (82,988) - - - - (88,111) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 217,500 191,067 204,845 60,094 31,107 393 705,006 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) (36,868) (155,752) (160,791) (50,904) (30,558) - (434,873) 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี - - - - 433 - 433 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) (36,868) (155,752) (160,791) (50,904) (30,125) - (434,440) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (33) (4,731) (17,186) (3,408) (778) - (26,136) 
โอนเขำ้/โอนออก - 4,251 - (413) - - 3,838 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 3,161 1,463 - - 4,624 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน - 19,273 - - - - 19,273 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (36,901) (136,959) (174,816) (53,262) (30,903) - (432,841) 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 
และตกแต่ง ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

ค่าเผือ่ด้อยค่า :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (51,061) (59,710) (2,255) (36) - - (113,062) 
โอนเขำ้/โอนออก 4,102 - - - - - 4,102 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 2,255 - - - 2,255 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 290 39,567 - - - - 39,857 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (46,669) (20,143) - (36) - - (66,848) 

        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 133,930 33,965 30,029 6,796 204 393 205,317 

        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563     26,136 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 
และตกแต่ง ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 274,586 273,553 198,656 55,024 33,256 299 835,374 
ซ้ือเพิม่ - - 8,400 5,197 1,862 - 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 60,221 33,944 299 791,915 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (36,838) (149,582) (149,729) (47,289) (29,809) - (413,247) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (30) (6,170) (16,191) (3,615) (1,901) - (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) (50,904) (30,558) - (434,873) 

        

ค่าเผือ่ด้อยค่า :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (52,179) (54,054) (2,403) (36) - - (108,672) 
เพิม่ข้ึน (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) 

        

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

        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562     27,907 



 
รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 

 

หน้า 131 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 

      
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 
และตกแต่ง ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 208,217 219,140 89,272 49,468 10,652 - 576,749 
ซ้ือเพิม่ - - - 1,195 - - 1,195 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - - - - 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (5,123) (82,988) - - - - (88,111) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 203,094 136,152 89,272 50,663 10,652 - 489,833 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (36,669) (136,274) (66,428) (42,128) (10,115) - (291,614) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (3,622) (6,379) (2,832) (353) - (13,186) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - - - - 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน - 19,273 - - - - 19,273 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (36,669) (120,623) (72,807) (44,960) (10,468) - (285,527) 

        

ค่าเผือ่ด้อยค่า :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (46,959) (39,567) - - - - (86,526) 
เพิม่ข้ึน - - - - - - - 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 290 39,567 - - - - 39,857 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (46,669) - - - - - (46,669) 

        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 119,756 15,529 16,465 5,703 184 - 157,637 

        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563     13,186 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 
และตกแต่ง ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 208,220 219,140 83,242 44,836 10,652 - 566,090 
ซ้ือเพิม่ - - 6,031 4,632 - - 10,663 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (3) - - - - - (3) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 208,217 219,140 89,273 49,468 10,652 - 576,750 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (36,669) (132,474) (60,124) (39,312) (9,563) - (278,142) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (3,800) (6,304) (2,816) (552) - (13,472) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (36,669) (136,274) (66,428) (42,128) (10,115) - (291,614) 

        

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 124,589 43,299 22,845 7,340 537 - 198,610 

        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562     13,472 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ รำคำทุนก่อนหัก
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 328.18 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวน 231.80 ลำ้นบำท ใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (31 ธันวำคม 2562 : จ ำนวน 327.37 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและจ ำนวน 261.57 ลำ้นบำท ใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 152.39 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม
และจ ำนวน 135.29 ลำ้นบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (31 ธนัวำคม 2562 : จ ำนวน 166.92 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวมและ
จ ำนวน 137.26 ลำ้นบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ไปจดจ ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนั
กำรเงินตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 24, 29 และ 44.1 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยมีสินทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำท่ี
ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 8.50 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม (31 ธนัวำคม 2562 : จ ำนวน 8.51 ลำ้นบำท
ในงบกำรเงินรวม) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ำประปำซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธิของบุคคลอ่ืน 
มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 0.01 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม (31 ธนัวำคม 2562 : จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย (สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน) มูลค่ำ
ตำมบญัชีจ ำนวน 6.01 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม เป็นสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรประกำศขำยทอดตลำดตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 24 
(31 ธนัวำคม 2562 : จ ำนวน 6.28 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม) 

21. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 อำคำร  ยำนพำหนะ  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  -  -  - 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหตุ 7.2) 3,286  2,619  5,905 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 3,286  2,619  5,905 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ิมข้ึน -  6,184  6,184 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้อนออก (73)  -  (73) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (941)  (1,680)  (2,621) 

สุทธิ 2,272  7,123  9,395 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำร  ยำนพำหนะ  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -  -  - 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหตุ 7.2) 3,286  -  3,286 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 3,286  -  3,286 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ิมข้ึน -  2,381  2,381 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้อนออก (73)  -  (73) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (941)  (795)  (1,736) 

สุทธิ 2,272  1,586  3,858 
      

ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 619  465 
ค่ำเช่ำส ำหรับสญัญำเช่ำระยะสั้นและสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 860  370 
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22. ค่ำควำมนิยม 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

รำคำทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562   34,804 
ซ้ือเพ่ิม   - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   34,804 
ซ้ือเพ่ิม   - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   34,804 
    

ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562   (34,804) 
เพ่ิมข้ึน   - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   (34,804) 
เพ่ิมข้ึน   - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   (34,804) 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   - 
    

ค่ำควำมนิยมทั้งจ ำนวน เกิดจำกรำคำท่ีจ่ำยซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด์ มำรีน จ ำกดั  (บริษทัยอ่ย) มีมูลค่ำ
สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัซ้ือ  และภำยหลงักำรซ้ือธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัพบว่ำ
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดว้ำงไวเ้น่ืองจำกผลกระทบจำกกำรไม่สำมำรถเพ่ิมทุนไดใ้น
ปี 2558 ฝ่ำยบริหำรจึงทดสอบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของบริษทัยอ่ย (สินทรัพย์
ท่ีใชใ้นกำรผลิตน ้ ำประปำ) และสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร (สินทรัพยท่ี์ไม่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน) ทั้งน้ีภำยหลงักำรทดสอบ
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัพบวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนมีมูลค่ำต ่ำกวำ่รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงันั้นฝ่ำยบริหำร
จึงรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทั้งจ ำนวน 
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23. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 19,226  16,348 
ซ้ือเพ่ิม 54  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 19,280  16,348 
ซ้ือเพ่ิม 69  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 19,349  16,348 
    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (16,247)  (14,801) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (577)  (331) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (16,824)  (15,132) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (513)  (263) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (17,337)  (15,395) 

    

ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (74)  (74) 
เพ่ิมข้ึน -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (74)  (74) 
เพ่ิมข้ึน -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (74)  (74) 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,382  1,142 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,938  879 
    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 577  331 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 513  263 
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24. หน้ีสินผดินดัช ำระ 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำขำยและเช่ำกลบั 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 
รวมเงินตน้ 409,955  409,955  383,348  383,348 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 248,185  187,003  229,788  172,128 
รวมเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 658,140  596,958  613,136  555,476 
        

หนีสิ้นผิดนัดช าระของบริษทั 

บริษทัผิดนัดช ำระเงินเบิกเกินบญัชี จ ำนวนเงิน 30.00 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมระยะสั้น จ ำนวนเงิน 20.14 ลำ้นบำท เงินกูย้ืม
ระยะยำว จ ำนวนเงิน 333.21 ลำ้นบำท จำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 

หนีสิ้นผิดนัดช าระของบริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ยผิดนัดช ำระหน้ีสินตำมสัญญำขำยและเช่ำกลบัเคร่ืองผลิตน ้ ำประปำ จ ำนวน 2 สัญญำ จ ำนวนเงิน 15.90 ลำ้นบำท 
กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ต่อมำเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2561 ศำลมีค ำพิพำกษำ ใหบ้ริษทัช ำระหน้ีให้กบัเจำ้หน้ีรวมเป็นเงิน 
17.10 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี บริษทัยอ่ยไม่สำมำรถจ่ำยช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำได ้

บริษทัยอ่ยผิดนดัช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเงินกูย้มืระยะยำว จ ำนวน 3 สัญญำ จ ำนวนเงิน 10.71 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดท้ ำ
สญัญำประนีประนอมยอมควำม โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ำยช ำระหน้ีตำมค ำฟ้องของเจำ้หน้ีเป็นเงิน 14.46 ลำ้นบำท และดอกเบ้ีย
อีกร้อยละ 18.00 ต่อปี ของเงินตน้ 10.68 ลำ้นบำท จนกว่ำจะช ำระหน้ีแลว้เสร็จ โดยเร่ิมผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนไม่น้อยกว่ำ
เดือนละ 0.17 ลำ้นบำท แต่บริษทัยอ่ยไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของสัญญำประนีประนอมได ้เจำ้หน้ีจึงด ำเนินกำรบงัคบั
คดีเพ่ือน ำสินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำค ้ ำประกันออกขำยทอดตลำด ปัจจุบันกรมบังคบัคดีมีค ำสั่งให้น ำหลกัประกันออกขำย
ทอดตลำด 

หน้ีสินผิดนัดช ำระทั้ งจ ำนวนค ้ ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัย่อย 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 19 และ 20 
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25. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  509  509 
- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 225,905  225,315  210,773  216,684 

เช็คจ่ำยล่วงหนำ้ 5  235  5  5 
       รวม 225,910  225,550  211,287  217,198 
        

เจำ้หน้ีอ่ืน        
เจำ้หน้ีอ่ืน        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  848  -  - 
- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,206  16,673  1,818  11,749 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 2,888  3,998  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 23,729  20,585  16,075  11,126 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
- บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,119  3,032  1,119  988 
- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,547  16,872  17,366  14,809 
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 13,335  12,135  9,070  9,187 
เงินทดรองรับ        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,636  8,636  -  - 

       รวม 75,460  82,779  45,448  47,859 
       รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 301,370  308,329  256,735  265,057 
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26. หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

        

เงินรับล่วงหนำ้จำกสญัญำก่อสร้ำง 54,042  53,846  53,783  53,846 
       รวม 54,042  53,846  53,783  53,846 

        

27. เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำนจ ำนวน 2.73 ลำ้นบำท และ 1.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เป็นหน้ีสินท่ีถูกขอรับช ำระหน้ีในกำรฟ้ืนฟกิูจกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ท่ี 3 

28. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 62,994  62,994  27,589  27,589 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 440  440  -  - 

   รวม 63,434  63,434  27,589  27,589 
        

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 27.59 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นเงินกูย้ืมเพื่อน ำมำใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร ในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินโดยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 9.25 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 35.40 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม เป็นภำระ
หน้ีที่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีต่อบริษทั ดบับลิวเอ็นเอสอำร์ แปซิฟิค จ ำกดั ซ่ึงไม่มีกำรท ำสัญญำและไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย
ระหวำ่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน จ ำนวนเงิน 0.44 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม เป็นเงินกูย้ืม
เพื่อน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ีง ในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินและตัว๋สัญญำใชเ้งิน โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 10 ต่อปี 
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29. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  13,098 
เงินกูย้มืระยะยำวจำก บสย. 8,197  8,347 
รวมเงินกูย้มืระยะยำว 8,197  21,445 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (390)  (7,392) 

รวม 7,807  14,053 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

วงเงินกู ้
(ลำ้นบำท) 

เงินตน้คงเหลือ 
(ลำ้นบำท) 

อตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ 
(ร้อยละต่อปี) 

 
กำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 

2563 2562 2563 2562 2563 2562  
- 40.00 - 13.10 - MLR+0.50 - จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดท่ี 1-6 จ่ำยช ำระ

เฉพำะดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน งวดท่ี 7-36 จ่ำยช ำระ
งวดละ 410,000.00 บำท และงวดท่ี 37 เป็นต้นไป จ่ำย
ช ำระงวดละ 590,000.00 บำท  ระยะเวลำ 7 ปี ให้เสร็จส้ิน
ภำยใน 84 เดือน นบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นรำยเดือนนบัจำกวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
10.00 10.00 8.19 8.35 7.50 7.50 -   ช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งจ ำนวนตำมสัญญำภำยใน

พฤศจิกำยน 2572 
10.00 50.00 8.19 21.45   

      

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2562 บริษทัยอ่ยไดล้งนำมในหนังสือรับสภำพหน้ี คร้ังท่ี 2  เพ่ือตกลงช ำระหน้ีให้แก่บรรษทัประกนั
สินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (บสย.) ดงัต่อไปน้ี 

1) ช ำระเงินตน้จ ำนวน 373,000 บำท โดยตอ้งช ำระจ ำนวน 73,000 บำท ใหแ้ลว้เสร็จภำยในเดือนพฤษภำคม 2562  ส่วนท่ี
เหลืออีกจ ำนวน 300,000 บำท แบ่งช ำระเป็นรำยเดือน ในอัตรำเดือนละ 50,000 บำท เป็นระยะเวลำ 6 เดือนให้
ครบถว้นภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 

2) ช ำระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือโดยกำรผ่อนช ำระเป็นรำยเดือน เร่ิมผ่อนงวดแรกในเดือนธนัวำคม 2562 ให้ครบถว้นภำยใน 
10 ปี ( เดือนธนัวำคม 2572) โดยมีรำยละเอียดกำรผอ่นช ำระดงัน้ี 

- ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 2 ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2564 ผอ่นเดือนละไม่นอ้ยกวำ่ 30,000 บำท  

- ปีท่ี 3 ถึง ปีท่ี 4 ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2566 ผอ่นเดือนละไม่นอ้ยกวำ่ 50,000 บำท  

- ปีท่ี 5 ถึง ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2566 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2567 ผอ่นเดือนละไม่นอ้ยกวำ่ 70,000 บำท  
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- ปีท่ี 6 ถึง ปีท่ี 7 ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2569 ผอ่นเดือนละไม่นอ้ยกวำ่ 100,000 บำท  

- ปีท่ี 8 ถึง ปีท่ี 10 ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2569 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2572 ผอ่นเดือนละไม่นอ้ยกวำ่ 130,000 บำท  

- เดือนพฤศจิกำยน 2572 ช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  

3) หลงัจำกวนัท่ี บสย. อนุมติัประนอมหน้ีแลว้ บสย. จะคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี จำกเงินตน้ท่ีคงคำ้ง และให้
น ำดอกเบ้ียท่ีค  ำนวณไดไ้ปตั้งพกัไวก่้อนและเร่ิมผ่อนช ำระเม่ือบริษทัย่อยช ำระเงินตน้ครบถว้นแลว้ ทั้งน้ีตอ้งช ำระ
ดอกเบ้ียตั้งพกัใหค้รบถว้นภำยในเดือนธนัวำคม 2572  

4) หำกบริษทัยอ่ยสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ทั้ง 3 ขอ้ได ้เจำ้หน้ีจะยกเวน้ดอกเบ้ียคงเหลือก่อนวนัท่ี
อนุมติัทั้งจ ำนวน (อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 8.75 ลำ้นบำท ตั้งแต่วนัท่ี 31 ต.ค. 61 ถึงวนัท่ี 29 ก.ค. 62)  

ในระหว่ำงปี 2563 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (บสย.) ไดย้กเวน้กำรผ่อนช ำระ 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
เมษำยน - กนัยำยน 2563 เร่ิมจ่ำยช ำระเดือนตุลำคม 2563 

ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขำ้งตน้จึงเขำ้เหตุแห่งกำรผิดนดัช ำระเงินกูย้มืดงักล่ำว 

วงเงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ำประปำ ตำม
หมำยเหตุขอ้ท่ี 20 ร่วมกบักรรมกำรเดิมของบริษทัยอ่ย 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเงินกูย้มืระยะยำว มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 

ไม่เกิน 1 ปี 390  7,392 
2 ปี - 5 ปี 2,890  8,536 
มำกกวำ่ 5 ปี 4,917  5,517 

รวม 8,197  21,445 
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30. หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตน้งวดตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 2,544  - 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหตุ 7.2) 3,286  3,286 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตน้งวดปรับปรุงใหม่ 5,830  3,286 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 6,184  2,381 
จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (2,735)  (1,567) 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสญัญำระหวำ่งปี (76)  (76) 
เจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำปลำยปี 9,203  4,024 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (3,300)  (1,799) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ – สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,903  2,225 

    

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 

 หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

ดอกเบ้ียจ่ำย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

ดอกเบ้ียจ่ำย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 3,905 (605) 3,300 2,176 (377) 1,799 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  6,322 (419) 5,903 2,382 (157) 2,225 

รวม 10,227 (1,024) 9,203 4,558 (534) 4,024 
       

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 

 หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

ดอกเบ้ียจ่ำย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

ดอกเบ้ียจ่ำย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 727 (52) 675 - - - 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1,930 (61) 1,869 - - - 

รวม 2,657 (113) 2,544 - - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกบัคู่สญัญำหลำยแห่งเพ่ือเช่ำท่ีดิน อำคำรและยำนพำหนะ จ ำนวน 15 สญัญำ 
(2562: 7 สัญญำ) สัญญำเช่ำก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นงวดรำยเดือนตั้งแต่เดือนละ 8,000.00 บำท ถึงเดือนละ 111,300.00 บำท 
(2562: 8,000.00 - 111,300.00 บำท) โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตั้งแต่ 1 - 4 ปี 

31. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 1 มกรำคม  รับรู้ในก ำไร 31 ธนัวำคม  รับรู้ในก ำไร 31 ธนัวำคม  
 2562 หรือขำดทุน 2562 หรือขำดทุน 2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี :      
ลูกหน้ีกำรคำ้ 289 (273) 16 (16) - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำเงินทุน 1,706 29 1,735 (1,735) - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 303 (303) - - - 

รวม 2,298 (547) 1,751 (1,751) - 
      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี :      
หน้ีสินสญัญำเช่ำ (592) 576 (16) 16 - 

รวม (592) 576 (16) 16 - 
สุทธิ 1,706 29 1,735 (1,735) - 

      

 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   - สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี -  1,751  -  - 
   - หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี -  (16)  -  - 
       รวม -  1,735  -  - 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้        

- หมดอำยใุนอีก 1 ปี 20,893  53,550  20,893  48,172 

- หมดอำยใุนอีก 2 - 5 ปี 56,558  94,305  53,945  71,161 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำว        

- ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
/ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,232 

 

424  -  - 

- ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 1,019  855  977  838 

- ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 7,913  -  7,913  - 

- ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 13,420  21,785  9,392  17,305 

- หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำ 95  45  34  - 

- ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 9,480  7,789  6,993  5,265 

- ส ำรองประมำณผลขำดทุนจำกคดีควำม 8,202  8,202  8,202  8,202 
รวม 118,812  186,955  108,349  150,943 

        

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะ
กำรเงินประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   

- บริษทัยอ่ย 34,873 34,873 
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32. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 38,944  30,679  26,323  19,719 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:        

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 7,090  3,541  5,137  3,541 
ตน้ทุนบริกำรในอดีและผลก ำไรและขำดทุนจำกกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน ์ 85  6,391  37  4,552 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:        
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั       
จำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (531)  -  -  - 
จำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 1,339  -  -  - 
จำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  3,315  -  4,676  - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำย (2,842)  (1,667)  (1,209)  (1,489) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 47,400  38,944  34,964  26,323 

        

สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
อตัรำคิดลด ณ วนัส้ินปี 1.50% - 1.69% 2.66% - 2.92% 1.50% 2.92% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 1.50% - 7.00% 2.00% - 7.00% 1.50% - 7.00% 1.50% - 7.00% 
อตัรำหมุนเวยีนของพนกังำน 0.00% - 25.00% 5.00% - 25.00% 0.00% - 25.00% 0.00% - 25.00% 

กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนในกำรประมำณกำรภำระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จะมีผลกระทบต่อภำระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 2563  2562  2563  2562 

อตัรำคิดลดเพ่ิมข้ึน 1% (4,411)  3,356  (3,395)  (2,450) 
อตัรำคิดลดลดลง 1%  5,143  (3,900)  3,968  2,852 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 2563  2562  2563  2562 

 
  

 
 

 
 

 
 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 1% 5,960  (2,256)  4,788  3,228 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลง 1% (5,456)  1,699  (4,116)  (2,800) 

        

อตัรำหมุนเวยีนของพนกังำนเพ่ิมข้ึน 10% (2,045)  374  (1,356)  (982) 
อตัรำหมุนเวยีนของพนกังำนลดลง 10% 2,091  (519)  1,474  1,064 

        

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนโดยไม่คิดลด มีดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ไม่เกิน 1 ปี 3,922  3,724  1,648  1,090 
2 ปี - 5 ปี 11,036  7,848  8,025  4,837 
มำกกวำ่ 5 ปี 104,225  99,306  79,687  76,905 

   รวม 119,183  110,878  89,360  82,832 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 13 ปี 
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (2562 : ประมำณ 13 ปี) 

33. ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำม 

กำรเปล่ียนแปลงของของประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 106,305  106,305 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหวำ่งปี -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 106,305  106,305 
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ประมำณกำรผลขำดทุนจำกคดีควำม ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

หน้ีสินหมุนเวยีน -  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 106,305  106,305 

รวม 106,305  106,305 
    

34. ทุนเรือนหุน้ 

 จ ำนวนหุน้ จ ำนวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : พนับำท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท)   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 8,051,717,332 8,051,717 
เพ่ิมทุน - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,051,717,332 8,051,717 
เพ่ิมทุน - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,051,717,332 8,051,717 
   

 

 จ ำนวนหุน้ จ ำนวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : พนับำท) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ (มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท)   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 2,770,889,766 2,770,890 
เพ่ิมทุน - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,770,889,766 2,770,890 
เพ่ิมทุน - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,770,889,766 2,770,890 
   

กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทัเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของ
ทุนท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงินของทุน 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน  กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้กำรคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ี 
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35. (รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   280  -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 1,735 

 
(29) 

 
- 

 
- 

       รวม(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 2,015  (29)  -  - 
        

1.  

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัขำดทุนทำงบญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ขำดทุนทำงบญัชี (63,139) (38,992) (68,089) (29,255) 
     
อตัรำภำษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 
ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ (12,628) (7,798) (13,618) (5,851) 
ส่วนของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 2,341 4,407 1,234 3,345 
ส่วนของค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัไดเ้พ่ิมในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี (452)           (789) (325) (510) 
ส่วนของเงินไดท่ี้ตอ้งน ำมำค ำนวณก ำไรทำงภำษี 2,719          2,592  2,719 2,592 
ส่วนของค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดจ้ำกกำรปรับลดมลูค่ำของสินทรัพย ์- 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,735 - - - 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้- 
รอตดับญัชี (2,624) (2,691) - - 

ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำร - 
ตดับญัชี 10,924 4,250 9,990 424 

(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 2,015 (29) - - 
     

 

อตัรำภำษีท่ีบงัคบัใช ้ 2563 2562 
บริษทัและบริษทัยอ่ย 20% 20% 
บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลำ้นบำทและรำยไดไ้ม่เกิน 30 ลำ้นบำท   
- ก ำไรสุทธิระหวำ่ง 1 – 300,000 บำท - - 
- ก ำไรสุทธิระหวำ่ง 300,000 – 1,000,000 บำท 15% 15% 
- ก ำไรสุทธิตั้งแต ่1,000,001 บำทข้ึนไป 20% 20% 
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36. ขำดทุนต่อหุน้ 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนส ำหรับงวด (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั
ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี 

37. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

37.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 372  469  157  181 
เงินฝำกธนำคำร 45,549  27,383  19,824  14,954 
เช็คในมือ 91  786  -  - 

       รวม 46,012  28,638  19,981  15,135 
        

37.2 รำยกำรท่ีไม่กระทบเงินสด มีดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชย้งัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 6,184  -  2,381  - 
กำรจดัประเภทเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระ -       
 ค ้ำประกนัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 2,287  -  -  - 
กำรจดัประเภทท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ เป็น -

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 28,981  -  28,981  - 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพย ์ 2,888  3,998  -  - 
กำรจดัประเภทเงินกูย้มืระยะสั้นเป็นหน้ีสินตำม -

สญัญำประนีประนอมยอมควำม 6,800  -  -  - 
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37.3 หน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน  

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี   

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
   รำยกำรท่ีไม่เป็นเงินสด  
 1 มกรำคม  

2563 รำยกำรเงินสด 
กำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชี สัญญำเช่ำใหม่ กำรเปล่ียนแปลงอ่ืน 

31 ธนัวำคม  
2563 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ 409,955 - - - - 409,955 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคล - 
และกิจกำรอ่ืน 63,434 - - - - 63,434 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคล - 
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 21,445 (13,248) - - - 8,197 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,545 (2,736) 3,286 6,184 (76) 9,203 

รวม 500,004 (15,984) 3,286 6,184 (76) 493,414 
 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
   รำยกำรท่ีไม่เป็นเงินสด  
 1 มกรำคม 

2562 รำยกำรเงินสด 
กำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชี สัญญำเช่ำใหม่ กำรเปล่ียนแปลงอ่ืน 

31 ธนัวำคม 
2562 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ 409,955 - - - - 409,955 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคล - 
และกิจกำรอ่ืน 63,434 - - - - 63,434 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคล - 
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 29,240 (7,795) - - - 21,445 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,049 (1,343) - 1,838 - 2,544 

รวม 507,303 (9,138) - 1,838 - 500,003 
 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรท่ีไม่เป็นเงินสด  
 1 มกรำคม 

2563 รำยกำรเงินสด 
กำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชี สัญญำเช่ำใหม่ กำรเปล่ียนแปลงอ่ืน 

31 ธนัวำคม 
2563 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ 383,348 - - - - 383,348 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคล - 
และกิจกำรอ่ืน 27,859 - - - - 27,859 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคล - 
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - (1,568) 3,286 2,381 (75) 4,024 
รวม 413,832 (1,568) 3,286 2,381 (75) 417,856 
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     (หน่วย : พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรท่ีไม่เป็นเงินสด  
 1 มกรำคม 

2562 รำยกำรเงินสด 
กำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชี สัญญำเช่ำใหม่ กำรเปล่ียนแปลงอ่ืน 31 ธนัวำคม 2562 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ 383,348 - - - - 383,348 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคล - 
และกิจกำรอ่ืน 27,859 - - - - 27,859 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคล - 
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - - - 2,625 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 191 (191) - - - - 
รวม 414,023 (191) - - - 413,832 

       

38. ผลประโยชนข์องพนกังำน 

38.1 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำนส ำหรับกำรจ่ำยสมทบ
เงินเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็นจ ำนวน 3.11 ลำ้นบำท151ในงบกำรเงินรวม (2562: 2.96 ลำ้นบำท) และจ ำนวน 
2.16 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (2562: 1.98 ลำ้นบำท) 

38.2 ผลประโยชน์พนกังำนกรณีกำรเลิกจำ้งหรือเกษียณอำย ุ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำนกรณีกำรเลิกจำ้ง
หรือเกษียณอำยตุำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยแรงงำน ดงัน้ี  

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัดอกเบ้ียจ่ำย 7,090  6,391  5,137  4,552 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 85  3,541  37  3,541 
รวมส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 7,175  9,932  5,174  8,093 

        

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ก ำไรจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (531)  -  -  - 
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น

ประชำกรศำสตร์ 1,339 
 

- 
 

- 
 

- 
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 3,315  -  4,675  - 
รวมส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 4,123  -  4,675  - 

       รวม 11,298  9,932  9,849  8,093 
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รำยกำรค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำนกรณีกำรเลิกจำ้งหรือเกษียณอำยุส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ไดแ้สดงรวมอยูใ่นรำยกำรประเภทต่ำง ๆ ดงัน้ี  

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนในกำรบริกำร 5,743  4,992  4,309  3,624 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,347  1,399  828  928 
       รวม 7,090  6,391  5,137  4,552 

        

39. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยบำงรำยกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือและงำนระหวำ่งท ำ 5,627  4,052  5,627  4,056 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 33,345  92,272  14,224  46,481 
ค่ำขนส่ง 13,187  37  -  - 
ค่ำจำ้งบุคคลภำยนอก 75,162  22,075   -  - 
ขำดทุนในมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (โอนกลบั) 816  (634)  693  659 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์(โอนกลบั) 783  8,549  -  6,449 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 292,851  257,550  178,599  158,371 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 19,420  20,232  9,941  11,719 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 29,270  28,484  15,185  13,802 
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,588  634  1,082  293 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่ำย 783  1,788  -  75 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ำย 70  -  -  - 
ค่ำท่ีปรึกษำ 802  15,170  622  14,970 
เบ้ียปรับเงินเพ่ิม 2,194  -  5  - 
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40. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงำนด ำเนินงำนโดยอำ้งอิงจำกรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวไดรั้บกำรสอบทำน
โดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำเพ่ือกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกประเภทกำรให้บริกำร โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงำนด ำเนินงำนรวม 
4 ส่วนงำน ประกอบดว้ย ส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง  ส่วนงำนให้บริกำรทำงดำ้นวิศวกรรม ส่วนงำนผลิตน ้ ำประปำ และส่วน
งำนอ่ืน 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรขั้นตน้ของส่วนงำนโดยไม่ไดร้วมรำยกำร
รำยไดอ่ื้น ดอกเบ้ียรับ ก ำไรจำกกำรอตัรำแลกเปล่ียน ค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำงต่ำง ๆ ตน้ทุนทำงกำรเงินและส่วนแบ่งขำดทุนใน
บริษทัร่วมในกำรวดัผลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำน 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

รับเหมำก่อสร้ำง 
ใหบ้ริกำรทำงดำ้น

วศิวกรรม ผลิตน ้ ำประปำ 
ส่วนงำนอ่ืน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก - - 419,659 394,921 616 7,112 89,527 67 509,802 402,100 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ - - 59,099 54,358 (1,850) (3,246) 13,484 19 70,733 51,131 
รำยไดอ่ื้น         5,356 3,198 
ก ำไรจำกกำรเขำ้แผนฟ้ืนฟ ู         - 75,523 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย         (301) (903) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (71,695) (98,537) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนและหน้ีสูญ (กลบัรำยกำร)       (1,588) (632) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์         - (8,549) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (65,644) (60,224) 
ขำดทุนก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (63,139) (38,993) 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพยแ์ละรำยกำรอ่ืน ๆ ท่ีมีสำระส ำคญัของแต่ละส่วนงำนกบัจ ำนวนรวมของกลุ่มบริษทั 

      (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

รับเหมำก่อสร้ำง 
ใหบ้ริกำรทำงดำ้น

วศิวกรรม ผลิตน ้ ำประปำ ส่วนงำนอ่ืน ส่วนกลำง รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย ์ - 45,354 109,373 91,392 17,333 58,713 - 4,832 182,776 361,539 309,482 561,830 
ค่ำเส่ือมรำคำ - - 14,712 11,605 5,581 4,586 - - 5,842 11,716 26,135 27,907 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย - - - - - - - - 263 577 263 577 

กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรใหก้บัลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 4 รำย จ ำนวน 333.64 ลำ้นบำท จำกส่วนงำนใหบ้ริกำรทำงดำ้นวศิวกรรม 
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41. รำยได ้

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งขอ้มูลกำรจ ำแนกรำยไดแ้ละขอ้มูลรำยไดท่ี้เปิดเผยตำมส่วนงำนด ำเนินงำนโดยรำยไดจ้ ำแนกตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

รับเหมำก่อสร้ำง 
ใหบ้ริกำรทำงดำ้น

วศิวกรรม ผลิตน ้ ำประปำ ส่วนงำนอ่ืน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก - - 419,659 394,921 616 7,112 89,527 67 509,802 402,100 

           
รำยไดจ้ ำแนกตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั โดย           

- เสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง - - 15,927 13,688 616 7,112 - - 16,543 20,800 
- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึง - - 403,732 381,233 - - 89,527 67 493,259 381,300 

รวม - - 419,659 394,921 616 7,112 89,527 67 509,802 402,100 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจ ำนวนเงินของรำคำของรำยกำรท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน มีดงัน้ี  

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 

กำรใหบ้ริกำรทำงดำ้นวศิวกรรม 31.89  10.72 
    

กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะรับรู้จ ำนวนเงินของรำคำของรำยกำรท่ีได้ปันส่วนให้กับภำระท่ีตอ้งปฏิบัติท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 เป็นรำยไดใ้นงวดอนำคตดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ข้ึนไป รวม 
กำรใหบ้ริกำรทำงดำ้นวศิวกรรม 24.46 4.54 2.89 31.89 

 

    

จ ำนวนรำยไดท่ี้บริษทัรับรู้ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ท่ีเคยรวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจำก
สญัญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับล่วงหนำ้ 826  38 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ไม่มีจ ำนวนรำยไดท่ี้บริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติั
เสร็จแลว้ในงวดก่อน  
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42. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงดำ้นตลำด ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและควำมเส่ียงดำ้น
สภำพคล่อง ทั้ งน้ี  กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำเข้ำท ำธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพันธ์ตำมควำมเหมำะสมโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของควำมเส่ียง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำง
กำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงดำ้นตลำด ซ่ึงประกอบดว้ยควำมเส่ียงดำ้นสกลุเงิน ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย และควำม
เส่ียงดำ้นรำคำอ่ืน 

ความเส่ียงด้านสกลุเงิน 

ควำมเส่ียงดำ้นสกุลเงินเป็นควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำยติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนำคตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะมีควำมผนั
ผวนอนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศเน่ืองจำกมีเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 (หน่วย : พนั) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของกิจกำร 

สกลุเงิน 2563 2562 2563 2562 
หน้ีสิน     
-  ดอลลำร์สหรัฐ 14 14 14 14 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวส ำหรับควำมเส่ียงดำ้นสกลุเงินท่ีจะมีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน มีดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ขำดทุนก่อนภำษีเงินไดจ้ะเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 2563 2562 2563 2562 
ถำ้สกลุเงินดอลลำร์สหรัฐเทียบกบัสกลุเงินบำท     
- แขง็ค่ำข้ึน 3% 12 12 12 12 
- อ่อนค่ำลง 3% (12) (12) (12) (12) 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเป็นควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำยติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนำคตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะมีควำม
ผนัผวนอนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียตลำด 

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัเป็นแบบคงท่ี ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่มีมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำก
กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียตลำด 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเป็นควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถจ่ำยช ำระภำระผูกพนัของเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดผล
ขำดทุนทำงกำรเงินต่อกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยต์ำมสญัญำ และผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนตลอดอำยซ่ึุงค ำนวณโดยใชต้ำรำงกำรตั้งส ำรอง ซ่ึงระบุอตัรำกำรกนัส ำรองคงท่ีโดยข้ึนอยูก่บัจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระ
เกินก ำหนดของลูกหน้ีกำรคำ้ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตมีดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  จ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนด  
 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

เกินก ำหนดช ำระ 
1 ถึง 3 เดือน 

เกินก ำหนดช ำระ 
3 ถึง 6 เดือน 

เกินก ำหนดช ำระ 
6 ถึง 12 เดือน 

เกินก ำหนดช ำระ
มำกกวำ่  

12 ดือนขึ้นไป รวม 
อตัรำผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 0.90% 3.17% 12.65% 38.19% 91.20%  

       

มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีกำรคำ้ 54,487 14,917 3,710 290 99,676 173,080 
มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยต์ำมสญัญำ 48,337 - - - 314,862 363,199 

       

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (935) (473) (469) (111) (378,514) (380,502) 
 

     (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  จ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนด  
 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

เกินก ำหนดช ำระ 
1 ถึง 3 เดือน 

เกินก ำหนดช ำระ 
3 ถึง 6 เดือน 

เกินก ำหนดช ำระ 
6 ถึง 12 เดือน 

เกินก ำหนด
ช ำระมำกกวำ่  

12 เดือนขึ้นไป รวม 
อตัรำผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.70%  

       

มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีกำรคำ้ 28,091 3,002 45 -  77,777 108,915 
มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยต์ำมสญัญำ 12,358 - - - 314,862 327,220 

       

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น - - - - (356,106) (356,106) 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องเป็นควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะประสบกบัควำมยำกล ำบำกในกำรช ำระคืนภำระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหน้ีสินทำงกำรเงิน ซ่ึงตอ้งช ำระดว้ยเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน 

กำรวิเครำะห์ระยะเวลำครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ตำมจ ำนวนเงินของ
กระแสเงินสดตำมสญัญำท่ีไม่คิดลด มีดงัน้ี 

    (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม รำคำตำมบญัชี 
หน้ีสินผิดนดัช ำระ 658,140 - - 658,140 658,140 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 301,370 - - 301,370 301,370 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 54,042 - - 54,042 54,042 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 28,893 - - 28,893 28,893 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 63,434 - - 63,434 63,434 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - 2,625 2,625 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 390 7,807 - 8,197 8,197 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 3,905 6,322 - 10,227 9,203 
หน้ีสินตำมสญัญำประณีประนอมยอมควำม - 6,800 - 6,800 6,800 
      

 
    (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม รำคำตำมบญัชี 
หน้ีสินผิดนดัช ำระ 613,136 - - 613,136 613,136 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 256,735 - - 256,735 256,735 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 53,783 - - 53,783 53,783 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 26,015 - - 26,015 26,015 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 27,589 - - 27,589 27,589 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - 2,625 2,625 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 2,176 2,382 - 4,558 4,024 
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43. กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดใ้หค้  ำนิยำมมูลค่ำยติุธรรมวำ่เป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำก
กำรขำยสินทรัพย ์หรือรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำ โดยไม่ค ำนึงวำ่รำคำดงักล่ำวจะสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือไดม้ำจำกกำรประมำณกำรโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำวธีิอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวก ำหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวก ำหนดหรืออนุญำตให้
ท ำกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดังกล่ำวก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมเป็น 3 ระดับตำมประเภทของขอ้มูลท่ี
น ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเพ่ือวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 :  เป็นขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและบริษทั
สำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

ระดบั 2 :  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3 :  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำยติุธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี 

    (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ล ำดบัชั้นมูลค่ำ

ยุติธรรม 
 รำคำ 

ตำมบญัชี 
มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

รำคำ 
ตำมบญัชี 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

      
สินทรัพย์ทางการเงิน      
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,748 6,748 5,736 5,736 ระดับ 2 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน - - - - ระดับ 2 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,315 2,315 - - ระดับ 2 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,780 2,780 1,478 1,478 ระดับ 2 
      
หนีสิ้นทางการเงิน      
หน้ีสินผิดนดัช ำระ 658,140 658,140 613,136 613,136 ระดับ 2 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 75,460 75,460 45,448 45,448 ระดับ 2 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน  28,893 28,893 26,015 26,015 ระดับ 2 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 63,434 63,434 27,589 27,589 ระดับ 2 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625 2,625 2,625 2,625 ระดับ 2 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 8,197 8,197 - - ระดับ 2 
หน้ีสินตำมสญัญำประณีประนอมยอมควำม 6,800 5,570 - - ระดับ 2 
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ส ำหรับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้รำคำตำมบญัชีมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน และเงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ขอ้จ ำกดัในกำรใช ้โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดรับในอนำคตตำมสัญญำดว้ยอัตรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัส ำหรับเคร่ืองมือทำง
กำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยควำมเส่ียงของคู่สญัญำ 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และ
หน้ีสินตำมสญัญำประณีประนอมยอมควำมใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำ
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของบริษทั 

44. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

44.1 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนักบัสถำบนักำรเงิน ซ่ึงเป็นหนงัสือค ้ำประกนั ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หนงัสือค ้ำประกนั 190,642  179,732 
    

44.2 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใชจ้ ำนวน 7.00 ลำ้นบำท 

44.3 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำอุปกรณ์ส ำนกังำนกบับริษทัหลำยแห่งโดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตั้งแต่ 1 – 5 ปี กลุ่มบริษทัมี
ขอ้ผกูมดัท่ีจะจ่ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำยใน 1 ปี 419  219 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 199  101 

รวม 618  320 
    

44.4 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำค่ำท่ีปรึกษำทำงดำ้นวศิวกรรมกบับุคคล มูลค่ำตำมสญัญำเป็นจ ำนวนเงิน 0.55 ลำ้นบำท 
บริษทัยอ่ยยงัมีภำระผกูพนัคงเหลือจ ำนวน 0.15 ลำ้นบำท  

44.5 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสญัญำบริกำรรักษำควำมปลอดภยัและท ำควำมสะอำดกบับริษทัหลำยแห่ง โดยมีมูลค่ำตำมสญัญำเป็น
จ ำนวนเงิน 3.62 ลำ้นบำท กลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรเดือนละ 0.20 ลำ้นบำท 

 



รายงานประจ าปี 2563                                                     บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด มหาขน 
 

หน้า 163 | รายงานประจ าปี 2563 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 

 

45. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัถูกคู่สัญญำหลำยรำยฟ้องร้องด ำเนินคดีในชั้นศำลเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัรวมจ ำนวน 607.31 ลำ้นบำท ในฐำน
ควำมผิดหลำยกรณีรวมจ ำนวน 12 คดี ซ่ึงผลของคดีควำมยงัไม่ส้ินสุด ต่อมำในปี 2562 คู่สัญญำทุกรำยดงักล่ำวไดย้ื่นค ำขอรับ
ช ำระหน้ีจำกบริษทัต่อเจำ้พนักงำนพิทักษ์ทรัพยต์ำมท่ีบริษทัได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำงและศำล
อุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไดพิ้พำกษำใหมี้กำรฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทั (ดูหมำยเหตุประกอบงบขอ้ 3) นอกจำกน้ีคู่สญัญำทั้งหลำย
ดงักล่ำวยงัคงด ำเนินคดีต่อบริษทัในชั้นศำลต่อไป ทั้งน้ี บริษทัไดย้ื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำง และศำล
ลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสัง่รับค ำร้องไวแ้ลว้ คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลลม้ละลำยกลำง ศำลจึงเห็นควรมีค ำสั่งใหง้ดกำร
พิจำรณำคดีน้ีไว ้และใหจ้ ำหน่ำยคดีชัว่ครำว 

บริษทัถูกคู่สัญญำหลำยรำยฟ้องร้องด ำเนินคดีในชั้นศำลเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัรวมจ ำนวน 15.38 ลำ้นบำท ในฐำน
ควำมผิดหลำยกรณีรวมจ ำนวน 9 คดี ซ่ึงผลของคดีควำมยงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ี บริษทัไดย้ืน่ค  ำร้องขอฟ้ืนฟกิูจกำรต่อศำลลม้ละลำย
กลำง และศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งรับค ำร้องไวแ้ลว้ คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลลม้ละลำยกลำง ศำลจึงเห็นควรมี
ค ำสัง่ใหง้ดกำรพิจำรณำคดีน้ีไว ้และใหจ้ ำหน่ำยคดีชัว่ครำว แต่คู่กรณีดงักล่ำวไม่ไดด้ ำเนินกำรยืน่ค  ำขอรับช ำระหน้ีจำกบริษทั
ต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์

46. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินรวมและงบแกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงสำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

รำยกำรท่ีแสดงไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 92,491 45,750 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 70,286 41,712 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 2,672 2,604 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,267 3,749 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 100 - 
เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 53,846 53,846 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 17,482 11,422 
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   (หน่วย : พนับำท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

รำยกำรท่ีแสดงไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   
รำยไดอ่ื้น ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,381 - 
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้ริกำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 460 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 356 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 48 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้ 576 - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 242 - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 4,389 6,449 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสิทธิกำรใชน้ ้ ำ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 4,160 - 
    

47. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัเพ่ือให้ออกงบกำรเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 
25 กมุภำพนัธ์ 2564 
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