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• Strengthen sustainable value for all 
stakeholders

• Enhance the effectiveness and  
efficency of staffs and organization 
for performing works, which meet 
total customers’ satisfaction as well 
as the public’ recognition.

• สร้างความมั่นคงและมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

• เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร  

เพื่อผลิตงานที่สร้างความพอใจสูงสุด 

ให้แก่ลูกค้าและเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ Mission

เป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างที่ดีที่สุด

To be one of the best engineering and general construction companies

วิสัยทัศน์

Vision



General

Civil
Construction

Plumbing, 
Sanitary and 
Fire Protection
Systems

• Infrastructure 
• Building construction
• Road Work
• Factory Plant
• Water Treatment Plant
• Power Plant
• Irrigation System

• Plumbing System 
• Fire Alarm System 
• Fire Pumps and Controller 
• Fire Extinguishing Equipment
• FM200 System
• Water Treatment Plant System
• Waste Water and Sewage Treatment Plant 
• Gas System 
• Swimming Pool System



Air 
Conditioning and 
Ventilation Systems

Electrical
and Communication
System

Telecommunication
System

• Power Substation
• Power Distribution
• Electrical Power Supply
• Lighting System
• Telephone System
• Public Address System- Master Antenna
• Security System
• Lightning Protection System
• Building Automation System
• Energy Management System
• Solar Power System

• Telephone Network System
• Data Communication System
• TDMA/CDMA Telephone System 
• SDH/Fiber Optic Communication Network System
• Self – Support, Guyed Mast Tower Antenna

• Air Conditioning System
• Ventilation System
• Refrigeration 
• Clean Room
• Automatic Temperature and  

Humidity Control System
• Pressurized System
• Variable Air Volume (VAV) System
• District Cooling System



	 ในปี	2554	บรษิทัและบรษิทัย่อย	มรีายได้รวมกนัเพิม่ขึน้จากปี	2553	ประมาณ	12.8%	เป็นรายได้รวมทัง้สิน้	8.97	พนัล้านบาท	แต่ความ
สามารถในการท�าก�าไรลดลง	เนื่องจากต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้น	ทั้งค่าแรง	และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	สูงขึ้นโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่บริษัทย่อย
ด�าเนินการที่ประเทศการ์ต้า	ในขณะที่ช่วงปลายปี	2554	ผลกระทบจากอุทกภัยในหลายภาคส่วนของประเทศรวมทั้งกรุงเทพฯ	ท�าให้การรับรู้
รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยต�่ากว่าเป้าหมายอย่างมาก	จึงส่งผลให้รับรู้ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวดปี	2554	สูงถึง	412.3	ล้านบาท	
เปรียบเทียบกับก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดปี	2553จ�านวน	224.6	ล้านบาท	ในส่วนของบริษัท	รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นจากปี	
2553	กว่า	58%	เป็นรายได้รวม	4.93	พันล้านบาท	ในขณะที่ความสามารถในการท�าก�าไรลดลง	บริษัทมีก�าไรขั้นต้นเพียง	1.1%		เมื่อเปรียบ
เทยีบกบั	10.0%	ในปี	2553	ซึง่เป็นสาเหตจุากต้นทนุวสัดกุ่อสร้าง	,	แรงงาน	และต้นทนุทีเ่กดิจากการส่งมอบงานโครงการบ้านเอือ้อาทรทีแ่ล้ว
เสร็จในระหว่างป	ีแม้ว่าการปรับปรุงระบบการท�างานของบริษัทในระยะที่ผ่านมาเริ่มส่งผลดีขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามลูกหนี้ที่ค้าง
ช�าระเป็นเวลานาน	เพือ่ให้บรษิทัได้รบัการช�าระหนีเ้พิม่ขึน้และเรว็ขึน้	รวมถงึการควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบรกิารทีล่ดลงจาก	8.3%		ใน
ปี	2553	เป็น	5.8%	ในป	ี2554	แต่ผลก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดป	ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	โดยมีก�าไรเพียง	51.6	ล้านบาท	และมีก�าไรต่อหุ้น
เพียง	0.06	บาท	(6	สตางค์)	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2553	ซึ่งมีก�าไรสุทธิ	333	ล้านบาท	และก�าไรต่อหุ้น	0.43	บาท	(43	สตางค์)
	 บรษิทัยงัเน้นการด�าเนนิธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างเป็นธรุกจิหลกัของบรษิทั	ซึง่ในภาพรวมของธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเจรญิ
เตบิโตต่อไป	ทัง้ปรมิาณงานในประเทศ	ทีเ่ป็นผลจากกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล	และงานในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุม่	Asean		และ
ประเทศข้างเคยีง	ส่วนงานในตะวนัออกกลางโดยเฉพาะทีป่ระเทศการ์ต้า	แม้ว่าจะมแีนวโน้มทีจ่ะมปีรมิาณมากขึน้ในอนาคต	แต่อปุสรรคในการ
ท�างานมมีากโอกาสท�าก�าไรมน้ีอยลง	ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้บรษิทั	ต้องขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีป่ระเทศการ์ต้าร์	ส�าหรบัการขยายงาน
รับเหมาก่อสรา้งของบรษิัททีจ่ะเปน็สว่นส�าคญัในการเพิม่รายได้ของบริษัทในปีต่อๆไป	จะสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายของบริษัททีว่าง
ไว้	โดยผ่านการรับงานโครงการก่อสร้างต่างๆ	ของหน่วยงานของรัฐบาลเพิ่มเติม	และขยายฐานลูกค้าเอกชนในส่วนของงานก่อสร้างที่มีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น	รวมถึงการรักษาระดับมาตรฐานของงานบริการของบริษัท	ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด	บริษัทยังคงต้อง
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในส่วนของทีมงานประเมินราคาที่ถูกต้องแม่นย�าเพื่อชนะการประมูลงานโครงการ
ใหม่ๆ	และทีมงาน	Engineering	ที่จะมีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการท�างานในโครงการต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและ
ควบคุมทั้งรายได้และต้นทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	นอกจากนั้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรของบริษัท	รวมถึงการปรับปรุง
สวัสดิการด้านต่างๆ	จะเป็นส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ท�าให้ธุรกิจของบริษัทมีความก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป
	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมัน่ใจว่า	การก�าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ทีช่ดัเจนของบรษิทัในการด�าเนนิธรุกจิ	รวมถงึการปรบัปรงุพฒันา
กระบวนการท�างานในด้านต่างๆอย่างต่อเนือ่งจะสามารถท�าให้บรษิทัมคีวามเจรญิอย่างมัน่คง	บรษิทัยงัคงยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล,รบัผดิชอบ	
ต่อสังคมและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมในการบริหารกิจการ	นอกจากนี้คณะกรรมการขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะลูกค้า,	
คูค้่า,	หน่วยงานภาคเอกชนและรฐับาล	รวมถงึ	ผูถ้อืหุน้และพนกังานทีใ่ห้การสนบัสนนุบรษิทัด้วยดอีย่างต่อเนือ่งและเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้
บริษัท	มีความมั่นคงและก้าวหน้าต่อไป

	 นายเสวก	ศรีสุชาต
	 ประธานกรรมการ
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Report of the 
Board of Directors

	 In	2011,	the	total	revenue	of	the	Company	and	its	subsidiaries	increased	from	2010	by	12.8%	to	Baht	8.97	billion	but	the	
profitability	decreased	due	to	the	increase	of	direct	costs	either	labor	cost	and	materials	&	equipment	cost,	particularly	from	the	
projects	operated	by	the	subsidiaries	in	Qatar.		While	toward	the	end	of	2011,	the	impact	from	the	flood	within	many	parts	of	
Thailand,	including	Bangkok,	had	caused	the	revenue	of	the	Company	and	its	subsidiaries	to	dramatically	decreased	below	the	
target	which	led	to	the	net	loss	for	the	fiscal	year	2011	of	as	high	as	Baht	412.3	million	in	comparison	with	the	net	profit	of	Baht	
224.6	million	for	the	fiscal	year	of	2010.	In	terms	of	the	Company’s	revenue	from	the	construction	business	increased	by	58%	
from	2010	to	the	total	revenue	of	Baht	4.93	billion.	On	the	other	hand,	the	decrease	of	the	profitability	had	caused	the	gross	profit	
margin	to	be	at	1.1%	in	comparison	with	10.0%	in	2010.	The	decrease	came	from	the	costs	of	construction	materials,	labour,	and	
the	unexpected	costs	of	handover	of	the	Baan	Eua-Arthorn	project	completed	during	the	year.	Despite	the	Company’s	continued	
improvement	of	the	work	process	started	to	provide	the	satisfactory	result	such	as	the	debt	collecting	of	the	long-term	debtors	
and	receiving	more	debt	payments	faster,	and	the	selling	and	administration	expenses	decreased	from	8.3%	in	2010	to	5.8%	
in	2011.	However,	the	net	profit	for	the	fiscal	year	did	not	meet	the	target.	The	Company	reported	the	net	profit	of	only	Baht	51.6	
million	and	the	EPS	of	Baht	0.06	(6	Satang)	in	comparison	with	the	net	profit	of	Baht	333	million	and	the	EPS	of	Baht	0.43	(43	
Satang)	in	2010.	
	 The	Company	continues	to	concentrate	on	the	construction	business	as	its	main	business,	which	the	overall	business	
remains	prosperous	and	growing	up	in	terms	of	the	local	work	volumes	supported	by	the	government’s	economic	stimulus	
plan	and	oversea	works,	particularly	within	the	ASEAN	and	neighboring	countries.	As	for	the	work	in	the	Middle	East,	Qatar	in	
particular,	despite	of	the	high	volume	in	the	future,	there	are	so	many	difficulties	and	the	profitability	opportunity	is	less.	This	is	
one	of	the	reasons	which	caused	the	Company	to	sell	its	investment	in	the	subsidiary	in	Qatar.	The	Company’s	expansion	of	
construction	work,	which	is	the	significant	part	to	increase	the	Company’s	revenue	in	the	following	years,	is	in	accordance	with	
the	company’s	strategies	and	goals,	which	continue	to	acquire	more	construction	projects	from	the	governmental	organizations	
and	also	to	expand	its	customer	base	of	the	private	sector	through	penetrating	into	various	construction	projects.	In	addition	to	
these	mentioned	we	continue	to	maintain	our	high	standard	of	service	to	meet	total	customers’	satisfaction.	The	Company	will	
continue	to	improve	and	develop	its	overall	work	processes	including	strengthening	the	capability	of	both	estimation	team	and	
engineering	team	in	order	to	win	the	biddings	of	new	projects	and	increasing	the	efficiency	and	effectiveness	of	its	operations	as	
well	as	controlling	the	revenue	and	cost	as	planned.	Moreover,	the	continued	development	of	human	resource	through	personnel	
motivation	and	encouragement	together	with	the	improvement	of	fringe	benefits	are	the	important	parts	to	strengthen	the	
Company’s	sustainable	growth.	
	 The	Board	of	Director	is	confident	that	the	Company’s	determination	of	clear	strategies	and	goals	for	business	operation,	
as	well	as	the	continuous	improvement	of	the	work	processes	will	strengthen	its	growth	and	stability.	The	Company	continues	to	
operate	its	business	underlying	good	corporate	governance,	social	responsibility	and	environmental	care.	In	addition,	the	Board	
would	like	to	express	its	sincere	appreciation	to	all	stakeholders,	particularly,	customers,	trading	partners,	the	government	and	
private	organizations,	shareholders,	and	staffs	for	their	continuous	support	to	the	Company	and	being	important	parts	of	the	
Company’s	prosperity	and	sustainable	future.		

	 Swake	Srisuchart

	 Chairman	of	the	Board	
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 (นายสิงห์ชัย		อรุณวุฒิพงศ์)
	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งมีองค์ประกอบ	คุณสมบัติ	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	และหน้าที่
ความรับผิดชอบตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร	ประกอบด้วย
	 	1.	 ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	 	 	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	2.	 นายสมประสงค์	บุญยะชัย		 	 	กรรมการตรวจสอบ	
	 	3.	 พลโทสินชัย	นุตสถิตย์	 	 	กรรมการตรวจสอบ	
	 	ในรอบระยะเวลาบญัชปีี	2554	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯได้มอบหมายและตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและได้มกีารประชมุรวม	5	ครัง้	สรปุสาระส�าคญัของ
งานที่ได้ปฏิบัติดังนี้
	 รายงานทางการเงิน	
	 	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปีของบรษิทัฯ	และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี	ฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	โดยได้พิจารณาในประเด็นที่ส�าคัญและให้ค�าแนะน�ารวมทั้งข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ	มีความถูกต้องเชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียง
พอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน	รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
	 การควบคุมภายใน
	 	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน	
การบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ	การด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารทีส่อดคล้องกบันโยบาย	และอ�านาจอนมุตัทิีก่�าหนดไว้	ซึง่บรษิทัมรีะบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ
	 	การก�ากับดูแลกิจการ	
	 	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บรษิทัฯ	มกีารบรหิารงานตามหลกัการของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่ให้การปฏบิตังิานมคีวาม
โปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ขอบเขตการปฏบิตังิานและแผนการตรวจสอบประจ�าปี	พจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน	การตดิตามผล
การแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายในในประเดน็ทีส่�าคญั	ให้ค�าแนะน�าในการพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิานตรวจสอบให้มปีระสทิธภิาพ
พจิารณาความเหมาะสมของจ�านวนบคุลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน	การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรรวมทัง้การประเมนิผลงานประจ�าปี
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	 การปฏิบัติตามกฎหมาย
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนประจ�าปี	โดยพจิารณาถงึคณุภาพงาน	สถานะของผูส้อบ
บญัช	ีข้อจ�ากดัทีม่สีาระส�าคญั	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	เพือ่ให้ความมัน่ใจว่าผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระและเป็นกลางในการปฏบิตังิาน	
พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทโดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล	ทรัพยากร	และความร่วมมือจากบริษัท	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี	2554	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ	
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Dear	Shareholders
	 The	Audit	Committee	consists	of	3	independent	directors	who	are	equipped	with	qualifications,	tenures	and	duties	and	
responsibilities	in	accordance	with	the	written	Good	Corporate	Governance	as	follows:	
	 	1.	 Dr.	Singhchai	Aroonvootthiphong	 	 Chairman	of	the	Audit	Committee	
	 	2.	 Mr.	Somprasong	Boonyachai	 	 Member	of	Audit	Committee	
	 	3.	 Lt.	General	Sinchai	Nutsatit	 	 Member	of	Audit	Committee
	 For	the	accounting	period	of	the	year	2011,	the	Audit	Committee	has	performed	its	duties	within	the	scope	of	responsibilities	
assigned	by	the	Board	of	Directors	and	in	accordance	with	the	charter	of	the	Audit	Committee,	which	is	in	compliance	with	the	
regulation	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	The	Audit	Committee	had	convened	a	total	of	5	meetings.	The	essence	of	the	work	
performed	can	be	summarized	as	follows:	
	 Financial	Statement	Report
	 The	Audit	Committee,	together	with	the	auditor,	management	and	Internal	Audit	had	reviewed	the	Company’s	quarterly	
and	yearly	financial	statements	as	well	as	the	consolidated	financial	statements	of	the	Company	and	its	subsidiaries.	Under	
the	review,	the	Audit	Committee	considered	on	important	aspect	and	gave	advices	and	useful	suggestions	to	ensure	that	the	
Company	financial	statement	process	is	accurate	and	reliable,	as	well	as	to	ensure	that	the	disclosure	of	important	information	
is	sufficient	and	timeliness	for	the	financial	statement	users,	which	is	also	in	accordance	with	the	laws	and	related	notices	as	well	
as	in	accordance	with	the	regulations	of	Stock	Exchange	of	Thailand	and	the	Office	of	the	Securities	and	Exchange	Commission,	
including	the	financial	reporting	standards.
	 Internal	Control	
	 The	Audit	Committee	had	reviewed	the	adequacy	of	the	Internal	Control	Systems	of	the	Company	based	on	the	reports	of	
the	Internal	Audit	and	the	certified	auditor.	The	purpose	is	to	assess	the	appropriateness	and	the	efficiency	of	the	Internal	Control	
System,	the	risk	management,	and	the	business	operations	of	the	management	that	are	in	line	with	the	established	policies	and	
the	delegation	of	the	authority.	It	appeared	that	the	Company	has	adequate	Internal	Control	Systems.
	 Good	Corporate	Governance
	 The	Audit	Committee	had	conducted	such	audits	as	to	ensure	that	the	administration	of	the	business	of	the	Company	was	
in	compliance	with	the	Good	Corporate	Governance	in	order	to	transparently	operate	and	build	confidence	to	the	stakeholders.	
As	for	the	supervision	of	Internal	Audit,	the	Audit	Committee	had	reviewed	the	adequacy	of	the	Internal	Audit,	scope	of	operation	
and	annual	audit	plans.	It	also	considered	the	reports	of	the	internal	audit	and	the	monitoring	performance	of	the	result	of	any	key	
problem	solving	thereto	and	gave	recommendation	of	the	improvement	of	audit	work	for	efficiency	purpose.	Moreover,	the	Audit	
Committee	considered	the	appropriateness	of	the	number	of	personnel	of	Internal	Audit,	the	training	and	personnel	development,	
including	the	annual	performance	assessment	of	Internal	Audit.	
	 Compliance	with	laws
	 The	Audit	Committee	reviewed	the	Company’s	business	operation	to	ensure	that	it	is	in	line	with	Securities	and	Exchange	
Act	and	laws	that	are	related	with	the	Company’s	business.
	 Considering	the	appointed	Auditor	and	Compensation
	 The	Audit	Committee	has	considered	the	appointment	of	the	auditor	and	the	annual	auditor	remuneration	by	considering	
from	the	work	quality,	the	status	of	the	auditor,	key	constraints	and	the	regulation	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	to	ensure	
the	independence	of	the	auditor	and	the	neutrality	on	work	performance.	In	addition,	the	Audit	Committee	considered	the	auditor	
remuneration	and	proposed	it	to	the	Board	of	Directors	for	consideration.
	 The	Audit	Committee	has	performed	its	duties	carefully	and	independently	and	has	been	forthcoming	in	expressing	
its	opinions	for	the	utmost	benefit	of	the	Company.	It	has	not	encountered	any	difficulty	in	obtaining	information,	resources	or	
cooperation	from	the	Company.	The	Audit	Committee	has	assessed	its	performance	in	2011	in	order	to	ascertain	that	it	has	been	
efficient	and	effective	and	has	achieved	its	objectives	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.

	 	 	 On	behalf	of	the	Audit	Committee

	 	 	 Singhchai	Aroonvootthiphong
	 	 	 Chairman	of	the	Audit	Committee

Report of the 
Audit Committee 
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คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

นายพิสันต์ จินตนาภักดี

กรรมการ

Mr.Phisant Chintanapakdee
Director

นายสุธี ตันติวณิชชานนท์

กรรมการ

Mr.Sutee Tantivanichanon
Director

นายเสวก ศรีสุชาต

ประธานกรรมการ

Mr.Swake Srisuchart
Chairman

นายอำานวย กาญจโนภาศ

รองประธานกรรมการ

Mr.Amnuay Karnjanopas
Vice Chairman

นายพิสิฐ โรจนมงคล

กรรมการ

Mr.Pisit Rojanamongkol
Director
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ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

กรรมการอิสระ

Dr.Singchai Aroonvuthiphong
Independent Director

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ

Mr.Somprasong Boonyachai
Independent Director

พลโทสินชัย นุตสถิตย์

กรรมการอิสระ

Lt.General Sinchai Nutsatid
Independent Director

นายธาดา ชุมะศารทูล

เลขานุการบริษัท

Mr.Thada Chumasaratul
Company Secretary
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

Executive Committee

Audit Committee
1. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
 Chairman of the Audit Committee 
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 

 กรรมการตรวจสอบ 

 Mr.Somprasong Boonyachai 
 Member of the Audit Committee 
3. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 Lt.General Sinchai Nutsatid 
 Member of the Audit Committee 

นายเสวก ศรีสุชาต

ประธานกรรมการบริหาร

Mr.Swake Srisuchart
Chairman of Executive Committee
นายอำานวย กาญจโนภาศ

รองประธานกรรมการบริหาร

Mr.Amnuay Karnjanopas
Vice Chairman of Executive Committee
นายสมศักดิ์ คุปตเมธี

กรรมการบริหาร

Mr.Somsak Kuptamatee
Member of Executive Committee
นายพิสิฐ โรจนมงคล

กรรมการบริหาร

Mr.Pisit Rojanamongkol
Member of Executive Committee
นายพิสันต์ จินตนาภักดี

กรรมการบริหาร

Mr.Phisant Chintanapakdee
Member of Executive Committee

นายสุธี ตันติวณิชชานนท์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ

Mr.Sutee Tantivanichanon 
Member of Executive Committee / CFO
นายเจือ ภวสันต์

กรรมการบริหาร

Mr.Chuer Pavasant
Member of Executive Committee
นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์

กรรมการบริหาร

Mr.Somsak Somboonsub
Member of Executive Committee
นายธาดา ชุมะศารทูล

กรรมการบริหาร

Mr.Thada Chumasaratul
Member of Executive Committee
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รายได้รวม กำาไรขั้นต้น สินทรัพย์รวม

ข้อมูล
ทางการเงินโดยสรุป

8,973.95

7,955.17

2552 2553 2554

8,053.55
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0

67.99

470.96
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7,393.86

12,222.50

2552 2553 2554

9,540.04

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	ณ.	31	ธันวาคม		2554	 	 	 	 	 	 	 						

2554 2553 2552

รายได้รวม (ล้านบาท) 8,973.95 7,955.17 8,053.55

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 8,532.09 7,486.48 7,878.70

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 67.99 470.96 114.06

ก�าไรสุทธิ	(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท) (401.71) 197.71 (1,125.03)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,393.86 12,222.50 9,540.04

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,581.49 9,846.57 7,732.13

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,812.37 2,375.93 1,807.91

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (ล้านบาท) 812.63 812.63 812.63

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น* (บาท) 1 1 1

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น) (บาท) (0.37) 0.30 (2.04)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.3 2.92 3.60

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 0.8 6.5 1.45

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม(ขาดทุน) (%) (4.48) 2.5 (13.97)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) (5.43) 1.6 (11.79)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (22.16) 8.3 (62.23)
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ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที่	2		ซอยสุขุมวิท	81	(ศิริพจน์)		ถนนสุขุมวิท		
	 	 	 แขวงบางจาก		เขตพระโขนง		กรุงเทพมหานคร		10260
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 40854500694							
Website	 :	 www.ple.co.th
ทุนจดทะเบียน	 :	 1,092,297,172	บาท	แบ่งเป็นหุน้สามญั		1,092,297,172	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ		1		บาท
ทุนช�าระแล้ว	 :	 812,626,551	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ		812,626,551		หุ้น		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		1		บาท
โทรศัพท์	 :	 0-2332-0345	(	15	สาย	)
โทรสาร	 :	 0-2311-0851

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่		62		อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		ถนนรัชดาภิเษก
	 	 	 แขวงคลองเตย		เขตคลองเตย		กรุงเทพมหานคร		10110
โทรศัพท์	 :	 0-2229-2800,	0-2654-5999
โทรสาร	 :	 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี	 :	 นายอ�าพล	 จ�านงวัฒน์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4663			หรือ
	 	 	 นางสาววรรญา	 พุทธเสถียร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4387			หรือ
	 	 	 นายนริศ	 เสาวลักษณ์สกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5369
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์	เซอร์วิสเชส	จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่		128/150-153		อาคารพญาไทพลาซ่า	ชั้น	14		ถนนพญาไท	
	 	 	 แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	 :	 0-2214-6464	(8	สาย),	0-2214-6465-70
โทรสาร	 :	 0-2215-4772,	0-2214-6065

ข้อมูลทั่วไป
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

บรษิทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “เพาเวอร์ไลน์”) จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ�ากดั เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2531  
โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ น�าโดยนายเสวก ศรีสุชาต และนายอ�านวย กาญจโนภาศ เพื่อประกอบธุรกิจ 
ให้บรกิารออกแบบ จดัหา และรบัเหมาตดิตัง้งานระบบวศิวกรรมส�าหรบัอาคารส�านกังาน อาคารพาณชิย์ ทีอ่ยูอ่าศยั โรงแรม โรงพยาบาล ศนูย์การค้า 
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ทีจ่ะรองรบัการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิของประเทศ บรษิทัได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนเมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2545 และหุน้สามญัของบรษิทั 
ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร รับงานทั้งจาก
ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือ
การเจรจาต่อรอง รวมถงึการร่วมมอืกบับรษิทัอืน่ในลกัษณะกจิการร่วมค้า บรกิารของบรษิทัสามารถแบ่งตามลกัษณะของระบบทีต่ดิตัง้ได้เป็น  
5 ประเภทหลกั ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสือ่สารโทรคมนาคม ระบบปรบัอากาศ ระบบสขุาภบิาลและระบบป้องกนัอคัคภียั และงานก่อสร้างโยธา

เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอ�านาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบธุรกิจในปี 2553 ที่
ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

มกราคม : บริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ณ โรงแรมอิมพลิเรียลธารา

 • อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 726,148,856 บาท เป็น 546,148,856 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยยกเลิกหุ้น 
จ�านวน 180 ล้านหุ้น เดิมที่เตรียมไว้ขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement)

 • อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมอีก จ�านวน 546,148,856 บาท รวมกับทุนจดทะเบียนเดิม 546,148,856 บาท  
เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่ จ�านวน 1,092,297,712 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ�านวน 1,092,297,712 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่ 
จ�านวน 546,148,856 หุน้ ให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิ มลูค่าทีต่ราไว้ 1 บาท ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 1:1 ในราคาทีเ่สนอขาย 1 บาท/หุน้

เมษายน : จัดตั้งกิจการร่วมค้า พีเออาร์ เพื่อรับงานโครงการก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้า สายสีม่วง (สัญญา 3) บริษัทมีส่วนได้เสียใน 
กิจการร่วมค้า 49.5%

 : เพิม่การลงทนุใน บรษิทั สทิธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั อกี 20 ล้านบาท จากเดมิ จ�านวน 140 ล้านบาท เป็นจ�านวน 160 ล้านบาท  
โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนโดย บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99%

 : บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ณ โรงแรมอิมพลิเรียลธารา

มิถุนายน : จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และครั้งที่ 3 / 2552 วันที่ 19 มีนาคม 2553  
ให้ขายทีด่นิ โฉนดทีด่นิ 57051-53, 57480-2 และ 17198-9 รวม 8 โฉนด เนือ่ทีร่วม 589 ตารางวา อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี  
ให้กับ นางสาวดุจดาว โรจนมงคล ซึ่งเป็นผู้ให้ราคาสูงสุดจากผู้เสนอราคาทั้งหมด 3 ราย

พฤศจิกายน : จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 มีมติให้สัตยาบันเพิ่มทุน Power Line  
Engineering-Qatar W.L.L. (PLQ) จากเดมิ QR 10 M. เป็น QR 30 M. โดยบรษิทั เพิม่เงนิลงทนุใหม่ QR 7.15 M. และน�ามาจาก  
Retained Earning (แปลง RE เป็น Capital) QR 3.85 M. บรษิทัลงทนุใน PLQ ทัง้สิน้ QR 16.5 M. ของทนุจดทะเบยีน QR 30 M.
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พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอ�านาจในการควบคุมและลักษณะการประกอบธุรกิจในปี 2554 ที่
ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

เมษายน : บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554 ณ โรงแรมอิมพิเรียลควีนปาร์ค

พฤศจิกายน : วันที่ 23 พ.ย. 2554 ลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น PLQ โดยขายหุ้นให้แก่ Mr. Nizar Jehad Abdullah Mehanna 
จ�านวน 540,000 หุน้ (18% ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของ PLQ) ในราคา QR. 8.7 M. (ประมาณ 74.8 ล้านบาท) และขายหุน้ให้แก่  
นายเสวก ศรสีชุาต จ�านวน 300,000 หุน้ (10% ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของ PLQ) ในราคา QR.4.5 M (ประมาณ 38.7 ล้านบาท)  
ซึง่การขายหุน้ครัง้นี ้บรษิทัได้รบักระแสเงนิสดเพิม่เตมิ และปลดภาระค�้าประกนัของบรษิทั ทีค่�า้ประกนัโครงการก่อสร้างให้กบั 
PLQ โดยผู้ถือหุ้นใหม่ Mr.Nizar และนายเสวก เข้าเป็นผู้ค�้าประกันแทนตามที่ธนาคารก�าหนด

  วันที่ 24 พ.ย. 2554 ได้รับเงินค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว จ�านวน QR. 13.2 M. (ประมาณ 113.5 ล้านบาท)

  หมายเหต ุในวนัที ่26 ม.ค. 55 ได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ และโอนหุน้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ส่วนภาระค�้าประกนั 
โครงการก่อสร้าง 3 โครงการของ PLQ จ�านวนค�า้ประกนัโครงการรวม 6,389.8 ล้านบาท อยูร่ะหว่างการตดิตามการปลอดภาระค�า้ประกนั 
จากผู้ถือหุ้นใหม่ของ PLQ และการส่งมอบงานโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2555
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกิจการร่วมค้า ดังนี้

ชื่อบริษัท ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย

บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 99.99 รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป

บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จ�ากัด 99.99 เป็น Holding Company ส�าหรับลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 99.99 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จ�ากัด 57.90 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานไอน�้า

บริษัท เทคเนอร์ จ�ากัด 50.00 รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท บ�ารุงเมืองพลาซ่า จ�ากัด 97.00 ให้เช่าพื้นที่อาคารโครงการโบ๊เบ๊ พลาซ่า

บริษัทร่วม

Power Line Engineering-Qatar W.L.L. 28.00 รับเหมาก่อสร้างในประเทศกาตาร์
(ขายหุ้นทั้งหมดไปแล้วเมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2554)

กิจการร่วมค้า 2 แห่ง

1. กิจการร่วมค้า อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ 51.00 รับเหมางานก่อสร้าง และงานระบบโครงการศูนย์ประชุมนานาชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่

2. กิจการร่วมค้า พี เอ อาร์ 90.00 รับเหมางานรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 3

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่าง 
ครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor)  
ซึง่งานจากการรบัเหมาโดยตรงและรบัเหมาช่วงนัน้อาจจะมาจากวธิกีารประมลู หรอืการเจรจาต่อรอง รวมถงึการร่วมมอืกบับรษิทัอืน่ในลกัษณะ
กิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่
(1)  งานก่อสร้างโยธา
(2)  ระบบไฟฟ้า
(3) ระบบปรับอากาศ
(4)  ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
(5)  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
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บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (“ยูนิมา”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธา
ทั่วไป ครอบคลุมถึงการก่อสร้างอาคารส�านักงาน อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา โรงแรม ที่พักอาศัย โรงงาน
อตุสาหกรรม เป็นต้น โดยยนูมิาเป็นบรษิทัผูร้บัเหมาทีม่ผีลงานกบัหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น การประปาส่วนภมูภิาค กระทรวงสาธารณสขุ 
และ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น บรษิทัฯได้ซือ้หุน้สามญัของยนูมิาร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน ในเดอืนกนัยายน 2543 โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทด้านงานก่อสร้าง ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 60 ล้านบาท เป็น  
300 ล้านบาทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้ด�าเนินธุรกิจมากนัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างช�าระ ซึ่งก�าลังด�าเนินการ
ตามขั้นตอนเรียกเก็บหนี้อยู่

บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จ�ากัด

บรษิทั เพาเวอร์พรอสเพค จ�ากดั (PPC) จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2547 มทีนุจดทะเบยีนเริม่ต้น 10 ล้านบาท ประกอบกจิการ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและ จ�าหน่ายพลังงานไอน�้า โดยเพาเวอร์พรอสเพคเป็นบริษัทที่เกิดจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 มีมติให้ร่วมทุนด�าเนินการโครงการสร้างโรงไฟฟ้าร่วม (Biomass Co-gen 
Power Plant Project ระหว่าง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 55 % บริษัท พรอสแพค จ�ากัด ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิต 
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องใช้พลาสติก และชิ้นส่วนพลาสติกทุกชนิด และเป็นเจ้าของโรงสีนครหลวง สาขา1 ตั้งอยู่อ�าเภอท่าเรือ 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 40 % และผูบ้รหิารโครงการ คอื นายพงษ์ศกัดิ ์เลีย้งศริ ิเป็นผูม้คีวามสามารถทางด้านวศิวกรรม และมปีระสบการณ์
ด้านพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวะมวล 5 % ซึ่งโรงไฟฟ้านี้จะมีก�าลังการผลิตขนาด 9.9 เมกกะวัตต์ โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง และเมื่อวันที่  
10 มกราคม 2550 บรษิทัเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 40 ล้านบาท โดยบรษิทัได้ปรบัประมาณการเงนิลงทนุส�าหรบัโครงการนีจ้ากเดมิ จ�านวน 620 
ล้านบาท เป็น 675 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเงินทุนของบริษัทเอง จ�านวน 200 ล้านบาท ทยอยช�าระเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง ส่วนเงินทุน 
อกีส่วนหนึง่ จ�านวน 475 ล้านบาท เป็นส่วนทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากธนาคารและสถาบนัการเงนิ ซึง่ทยอยเบกิตามความคบืหน้าของการก่อสร้าง 
และในปี 2550 ได้ลงทุนเพิ่มใน บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จ�ากัด อีกจ�านวน 22 ล้านบาท ซึ่งรวมกับเดิม 22 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น  
44 ล้านบาท และในปี 2551 ได้ลงทนุเพิม่อกีจ�านวน 44 ล้านบาทเป็นเงนิลงทนุทัง้สิน้ 88 ล้านบาท และในปี 2552 PLE ลงทนุเพิม่อกี 30.12 ล้านบาท  
รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 118.12 ล้านบาท  และท�าให้ PLE ถือหุ้นใน PPC จ�านวน 57.9% ของทุนจดทะเบียนของ PPC จ�านวน 200 ล้านบาท
ได้ด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จใน เดือนพฤศจิกายน 2552 และเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือน มกราคม 2553 ในปี 2554 มีรายได้จาก 
การจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม 131.24 ล้านบาท

บริษัท เทคเนอร์ จ�ากัด

บริษัท เทคเนอร์ จ�ากัด (TN) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2533มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้ง  
140 ชัน้ 10 อาคาร วนั แปซฟิิค เพลส ยนูคิ 1001 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 โดยบรษิทั เพาเวอร์ไลน์ 
เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) มมีตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2548 เมือ่วนัที ่4 มถินุายน 2548 อนมุตัใิห้ร่วมลงทนุในบรษิทั เทคเนอร์  
จ�ากดั (TN) โดยเข้าถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบยีนของ TN เป็นจ�านวนเงนิ 5 ล้านบาท ได้จ่ายช�าระเงนิลงทนุและรบัโอนหุน้ของ 
TN ซึ่งจะท�าให้ TN เป็นบริษัทย่อยของ PLE เพื่อรับงานจากการเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเอื้ออาทรโดย PLE เป็นผู้ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ  
Letter of Guarantee ให้กับ TN 100%ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่ PLE จะได้รับจะเป็นรายได้ผลก�าไรและเงินปันผลตาม
สัดส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อสิงหาคม 2549 TN ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 60 ล้านบาท โดยมีทุนช�าระแล้ว จ�านวน 22.5 ล้านบาทซึ่งเป็น 
ในส่วนที ่PLE ลงทนุ จ�านวน 11.25 ล้านบาท และเมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2552 PLE ได้ช�าระทนุให้ครบอกี 18.75 ล้านบาท รวมเป็น 30.0 ล้านบาท 
TN ได้รบัเหมางานก่อสร้างบ้านเอือ้อาทรกบัการเคหะแห่งชาต(ิกคช.) รวม 3 โครงการ คอื โครงการลาดหลมุแก้ว จ�านวน 974 หน่วย โครงการ
อยธุยา (บางปะอนิ) จ�านวน4,300 หน่วย และโครงการอ่างทอง จ�านวน 1,550 หน่วย ปัจจบุนัได้ส่งมอบงานโครงการลาดหลมุแก้วเรยีบร้อยแล้ว  
ส่วนอีก 2 โครงการ มีความคืบหน้าเพียง 13% เท่านั้น และเมื่อเมษายน 2551 ทาง กคช. ได้มีหนังสือขอยกเลิกโครงการทั้ง 2 โครงการและขอ 
Claim ตามหนงัสอืค�า้ประกนัธนาคาร 2 ฉบบั เป็นเงนิรวม 280 ล้านบาท และหนงัสอืค�า้ประกนัธนาคารไทยธนาคาร 1 ฉบบั จ�านวน 79 ล้านบาท  
โดยอ้างเหตผุลว่า TN ผดิสญัญางานไม่มคีวาบคบืหน้า ซึง่ทาง TN ได้ยืน่ฟ้องร้องด�าเนนิคดศีาลแพ่งกบั กคช. โดยระยะทีผ่่านมาได้มกีารไกล่เกลีย่ 
รวม 2 ครั้ง และศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 3 เมษายน 2552 ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ ศาลจึงนัดสืบพยานในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2553 ปัจจุบัน
ศาลแพ่งส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาในเรื่องขอบเขต อ�านาจศาล รอผลการพิจารณาศาลปกครอง

รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)16



ส่วนการด�าเนินการของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ TN บริษัทได้ด�าเนินการติดตามให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารของ TN 
ให้จัดเตรียมแผนการส�าหรับการแก้ไขปัญหา TN และติดตามทวงถามลูกหนี้รายใหญ่ของ TN บริษัท เอเพ็กซ์คอนครีท เทค จ�ากัด ให้ช�าระหนี้ 
คืนให้แก่ TN โดยเร็ว โดยในปี 2551 ทางกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร TN ไม่ได้ด�าเนินการให้มีความคืบหน้าแต่ประการใด นอกจากนั้น 
ทางกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารของ TN ไม่ได้จดัท�างบการเงนิประจ�าปี 2551 เพือ่ให้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเข้าตรวจสอบ จนท�าให้งบการเงนิรวม 
ของบริษัทประจ�าปี 2551 เป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งการไม่ด�าเนินการดังกล่าวของกรรมการผู้จัดการและ 
ผูบ้รหิารของ TN ท�าให้บรษิทัได้รบัความเสยีหาย บรษิทัจงึได้ยืน่ฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง เพือ่ด�าเนนิคดกีบั TN, กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร  
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้ด�าเนินคดีอาญากับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของ TN ปัจจุบันอยู่ใน
กระบวนการของศาล ปัจจุบันได้ด�าเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญากับกรรมการผู้จัดการ TN รวม 13 คดี

บริษัท บ�ารุงเมือง พลาซ่า จ�ากัด

บรษิทั บ�ารงุเมอืง พลาซ่า จ�ากดั (BMP) จดทะเบยีนจดัตัง้ เมือ่วนัที ่5 มถินุายน 2545 มทีนุจดทะเบยีน 500 ล้านบาท เป็นทนุทีช่�าระแล้ว  
จ�านวน 125 ล้านบาท ทีต่ัง้ 611 ถนนบ�ารงุเมอืง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรพู่าย กรงุเทพมหานคร เพือ่ด�าเนนิโครงการโบ๊เบ๊ บ�ารงุเมอืง 
พลาซ่า ซึ่งเป็นอาคารสูง 16 ชั้น ประกอบด้วยส่วนที่ท�าการค้า (พลาซ่า) 6 ชั้น และที่พักอาศัย 3 ชั้น ที่เหลือเป็นส่วนของที่จอดรถให้เช่าแก่
บุคคลและธุรกิจทั่วไป โครงการนี้ก่อสร้างอยู่บนที่ดินของสภากาชาดไทยที่ทาง BMP ได้ท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี ไว้แล้ว เนื่องจากทาง 
BMPและผูถ้อืหุน้เดมิของ BMP ไม่สามารถช�าระค่าก่อสร้างทีต่ดิค้างกบั บรษิทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) (PLE) ได้ ทาง BMP 
และผูถ้อืหุน้เดมิจงึตกลงท�าสญัญาโอนหุน้ให้กบั PLE เพือ่ให้ PLE เข้าไปบรหิารกจิการของ BMP เพือ่ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสรจ็และบรหิาร
โครงการเพื่อหารายได้มาช�าระหนี้สินทั้งหมดที่ติดค้างอยู่กับ PLE โดย PLE ได้จดแจ้งการโอนหุ้น จ�านวน 85% ของทุนจดทะเบียนของ BMP 
กับนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 การก่อสร้างอาคารโครงการเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 และ 
ในปัจจุบันได้รับอนุญาตในการใช้อาคารเรียบร้อยแล้ว สาเหตุที่ท�าให้การเปิดขายพื้นที่ให้เช่าของโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องมาจาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมพยายามขอให้ชะลอการขายไว้ เนื่องจากหาผู้ลงทุนใหม่เข้ามาลงทุนและช�าระหนี้ที่ติดค้างอยู่กับ PLE ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม 
ในระยะทีผ่่านมาผูถ้อืหุน้เดมิของ BMP ยงัไม่สามารถจดัหาผูล้งทนุใหม่มาได้ และในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2551 ได้มกีารจดทะะเบยีนเพิม่ทนุ
ใน BMP อีกจ�านวน 500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (ทุนช�าระแล้วจ�านวน 625 ล้านบาท)โดยปัจจุบัน PLE ถือหุ้นใน 
BMP ในอตัราร้อยละ 97% และทีผ่่านมาได้เปิดขายพืน้ทีข่องโครงการหลายครัง้แล้วแต่ไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร เนือ่งจากภาวะตลาดและ
ปัญหาจากลกูค้าทีซ่ือ้พืน้ทีไ่ปแล้ว ซึง่เป็นพืน้ทีช่ัน้ทีเ่ป็นแกนหลกัไม่ให้ความร่วมมอื เมือ่ต้นปี 2554 บรษิทัได้รบัการสนบัสนนุจาก PLE เพิม่เตมิ
ให้ซือ้พืน้ที ่โครงการคนืจากผูจ้องพืน้ทีเ่ดมิ เปลีย่นภาพลกัษณ์โครงการและวางแผนการขายพืน้ทีใ่หม่ โดยเปลีย่นชือ่โครงการเป็น SOHO โดย
จะขายพื้นที่โครงการในเดือนมีนาคม 2555

บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จ�ากัด (SAPS) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและช�าระทุนเต็มจ�านวน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 โดยมี
สถานประกอบการอยูท่ีเ่ดยีวกบั บรษิทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2550 เมือ่วนัที่  
14 มิถุนายน 2550 อนุมัติให้ลงทุนใน SAPS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99% ของทุนจดทะเบียน จ�านวน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนใน
กจิการต่าง ๆ ทีใ่ห้ผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑ์ด ีโดย SAPS ได้เข้าไปลงทนุ จ�านวน 80 ล้านบาท ในบรษิทั สทิธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (SDC) 
และในเดือน พฤษภาคม 2551 บริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มการลงทุนใน SAPS อีกจ�านวน 60 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน
ใน SAPS ทั้งสิ้น 140 ล้านบาท และอนุมัติให้ SAPS เพิ่มเงินลงทุนใน SDC อีก จ�านวน 60 ล้านบาท โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 87.50 ของ 
ทุนจดทะเบียน SDC ทั้งหมด จ�านวน 160 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรที่อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการ 
ซื้อที่ดิน และปรับปรุงที่ดินพร้อมกับบ้านตัวอย่างแล้ว โดยได้เริ่มเปิดโครงการและขายในเดือนมิถุนายน 2551 นี้ และตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้เพิ่มทุนใน SAPS อีก 20 ล้านบาท รวมกับเดิมเป็น 160 ล้านบาท  
โดยน�าเงินจ�านวนที่เพิ่มดังกล่าวไปซื้อหุ้นของนายธนชาติ พ่วงพี ใน SDC และท�าให้ SAPS ถือหุ้นใน SDC รวม 99.99%
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บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

บรษิทั สทิธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (SDC) จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2550 โดยปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีนรวม 160 ล้านบาท  
โดยม ีSAPS ถอืหุน้ 99.99% เพือ่ด�าเนนิโครงการ บ้านจดัสรร บ้านเดีย่ว ระดบัราคาตัง้แต่ 2.0 ล้านถงึ 3.5 ล้านบาท ทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดั อดุรธานี  
รวม 3 Phase จ�านวน 342 หลัง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 933 ล้านบาท โดยในระยะแรกจะด�าเนินการ Phase 1 จ�านวน 96 หลัง มูลค่า
โครงการ 295 ล้านบาท และได้รบัเงนิสนบัสนนุโครงการจากสถาบนัการเงนิ จ�านวน 96 หลงั ในวงเงนิรวม 100 ล้านบาท ปัจจบุนัมคีวามคบืหน้า 
ทั้งงานก่อสร้างและการขาย โดยสามารถขายได้แล้ว 157 หลัง มูลค่าประมาณ 454 ล้านบาท ก�าลังด�าเนินการให้แล้วเสร็จ และทยอยส่งมอบ 
ภายในเดือนกันยายน 2554 ส่วนที่เหลือใน Phase 2 และ Phase 3 อีก 191 หลัง จะเริ่มด�าเนินการเมื่อส่งมอบเมื่อ Phase 1 เรียบร้อยแล้ว 
จนถึงสิ้นปี 2554 มียอดขายรวม 585.59 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถปิดโครงการทั้งหมดได้ในปี 2556

Power Line Engineering-Qatar W.L.L. (PLQ)

Power Line Engineering-Qatar W.L.L. (PLQ) จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2549 โดยมสีถานประกอบการอยูท่ี ่P.O. BOX 23637,  
Bin Mahmout Area, Doha-Qatarโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 อนุมัติให้เข้าร่วมทุนใน 
PLQ เป็นเงินรวม 16.8 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 28.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2552 โดยบริษัท ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 28 ได้รับส่วนแบ่ง 
ผลก�าไรในอตัราร้อยละ 55 เพือ่ประกอบกจิการรบัเหมางานก่อสร้างทัว่ไปในประเทศกาตาร์ ปัจจบุนั PLQ ได้รบังานโครงการ Medina Centrale 
ที ่Doha ซึง่เป็นการก่อสร้างศนูย์ประชมุและสรรพสนิค้ามลูค่ารวม 8.5 พนัล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณ 90% คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2555 และรับงานเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ในปี 2554 คือ Proto Arabia 13A&13B และ Viva Bahriya Plot 20&21 มูลค่างาน
รวมประมาณ 8 พันล้านบาท

เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2554 บรษิทัได้ขายหุน้ของ PLQ จ�านวน 840,000 หุน้ คดิเป็น 28% ของหุน้ทัง้หมดให้กบั Mr.Nizar Mehanna 
จ�านวน 540,000 หุ้น (18%) และนายเสวก ศรีสุชาต จ�านวน 300,000 หุ้น (10%)

บริษัทได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า 2 แห่ง

1. ร่วมลงทุน กับ บริษัท อีเอ็มซี จ�ากัด (มหาชน) ใช้ชื่อว่า “กิจการร่วมค้า อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์” ในสัดส่วนร้อยละ 51 ตั้งแต่วันที่  
22 กนัยายน 2552 เพือ่ให้บรกิารงานก่อสร้างงานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร โครงการศนูย์ประชมุและ
แสดงสนิค้านานาชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ ของ ส�านกังานปลดักระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา โครงการมมีลูค่าทัง้สิน้ 1,867 ล้านบาท ปัจจบุนั
ก�าลังด�าเนินการอยู่ จะส่งมอบงานทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2555

2. ร่วมลงทนุ กบั บรษิทั แอสคอน คอนสตรคั จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จ�ากดั ใช้ชือ่ว่า “กจิการร่วมค้า PAR”  
ในสดัส่วนการลงทนุ ร้อยละ 35 เพือ่รบังานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสม่ีวง (บางใหญ่-บางซือ่) สญัญาที ่3 อาคารศนูย์ซ่อมบ�ารงุและอาคาร
จอดแล้วจร มูลค่างาน 5,025 ล้านบาท ปัจจุบันก�าลังด�าเนินการอยู่
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หน่วย  :  พันบาท

ผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการโดย

สัดส่วน
การถอืหุน้

ของ
บริษัท

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

งานระบบ บริษัท - 2,207,385 24.97 1,262,946 16.19 1,845,978 23.23

ยูนิมา 99.99 - - 1,828 0.02 1,453 0.02

Power Line Engineering –  
Qatar W.L.L. 28.00 254,563 2.88 1,330,606 17.06 853,470 10.74

งานก่อสร้างโยธา บริษัท - 2,488,906 28.16 1,495,457 19.17 2,669,810 33.59

ยูนิมา 99.99 - - 11,255 0.14 - -

Power Line Engineering –  
Qatar W.L.L. 28.00 2,422,417 27.41 2,617,544 33.56 2,400,671 30.21

กิจการร่วมค้า อีเอ็มซี 51.00 553,875 6.27 256,870 3.29 3,560 0.04

กิจการร่วมค้า พี เอ อาร์ 90.00 466,250 5.27 155,492 1.99 - -

งานบ้านเอื้ออาทร บริษัท - 138,690 1.57 354,485 4.55 103,762 1.31

เทคเนอร์ 50.00 - - - - - -

อื่น ๆ บริษัท บ�ารุงเมืองพลาซ่า จ�ากัด 97.00 15,954 0.18 14,765 0.19 15,321 0.19

บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด 99.99 147,181 1.67 197,884 2.54 53,040 0.67

บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จ�ากัด 57.90 143,225 1.62 101,238 1.30 37 -

รายได้จากการให้บริการ 8,838,446 100.00 7,800,370 100.00 8,702,186 100.00

รายได้อื่น 135,499 154,798 106,443

รายได้รวม 8,973,945 7,955,168 8,053,545

โครงสร้างรายได้
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อตุสาหกรรมก่อสร้างในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 หดตวัร้อยละ 1.0 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน (YoY) โดยเป็นผลต่อเนือ่งจาก 
ปี 2553 อย่างไรกต็าม การก่อสร้างในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ในส่วนของรฐัวสิาหกจิได้ช่วยบรรเทาผลกระทบดงักล่าวต่องานก่อสร้างภาครฐั 
ที่หดตัวร้อยละ 20 โดยเฉพาะการเบิกจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ลดลง เนื่องจากมีการเร่งเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสแรกไปบ้างแล้ว 
เช่น การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ รถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดง ช่วงบางซือ่-ตลิง่ชนั โครงการบ้านเอือ้อาทรระยะที่ 
3-5 และโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เป็นต้น ส่วนในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 การก่อสร้างภาครัฐปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรก 
เนื่องจากมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนทดแทนในส่วนที่ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม ภาวะน�้าท่วมในบางพื้นที่ของประเทศไทยที่
เกิดขึ้นอีกครั้ง การเริ่มต้นโครงการขนาดใหญ่ที่ยังล่าช้า และฐานเปรียบเทียบที่สูงในปีก่อน ส่งผลให้การก่อสร้างภาครัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 
2554 หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส�าหรับการก่อสร้างภาคเอกชนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2554 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.8 (YoY) โดยเฉพาะการก่อสร้างประเภท
อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม อย่างไรกต็าม ยงัเป็นอตัราการขยายตวัทีช่ะลอลงจากไตรมาส 4 ปี 2553 ซึง่เป็นผลจากการก่อสร้างในส่วนของ 
ทีอ่ยูอ่าศยัทีช่ะลอตวัลง เนือ่งจากมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัย์ทีส่ิน้สดุลง และจากผลของฐานเปรยีบเทยีบทีส่งูขึน้ อย่างไรกต็าม ปรมิาณ
งานก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยัยงัสามารถเตบิโตได้จากการก่อสร้างในโครงการทีเ่ปิดตวัในช่วงก่อนหน้าทีม่ค่ีอนข้างมาก โดยเฉพาะทีอ่ยูอ่าศยัแนวสงู

ส่วนการก่อสร้างประเภทอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อน เป็นผลจากการเริ่มลงทุนขยาย
การผลติในภาคอตุสาหกรรมตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว เพือ่ขยายก�าลงัการผลติรองรบัความต้องการทีฟ้ื่นตวัตามภาวะเศรษฐกจิ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม
รถยนต์ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554 ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติในญี่ปุ่น ซึ่งท�าให้การลงทุนขยายก�าลังการผลิตบางส่วน
ชะลอออกไป

ด้านการก่อสร้างประเภทพาณชิยกรรมในช่วงไตรมาส 1 ปี 2554 ขยายตวัร้อยละ 5.1 (YoY) เร่งตวัขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลจาก 
การขยายสาขาห้างค้าปลกีในหลายรปูแบบ โดยเฉพาะสาขาขนาดเลก็ เพือ่ให้สอดรบักบัความต้องการและเข้าถงึผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัเพือ่รองรบั
ก�าลังซื้อที่ฟื้นตัว และรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับปัจจัยหนุนจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่เริ่มต้นในปีที่แล้วอีกด้วย  
ส่วนการขยายสาขาห้างค้าปลีกไปยังต่างจังหวัดยังมีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว และหัวเมืองส�าคัญ

จากสถานการณ์การลงทนุก่อสร้างในช่วงครึง่แรกของปี 2554 ปรมิาณงานก่อสร้างซึง่อาจสะท้อนได้จากมลูค่าการลงทนุก่อสร้าง ณ ราคา
คงที่ จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอาจมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการก่อสร้าง 
ภาคเอกชนร้อยละ 5.9 ส่วนการลงทุนก่อสร้างภาครัฐอาจจะหดตัวร้อยละ 1.1 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่สูงในปีก่อน รวมทั้งการก่อสร้าง
และการเบิกจ่ายที่ล่าช้าออกไป

ส�าหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 การก่อสร้างโดยรวมมีทิศทางชะลอตัวลง เนื่องจากการก่อสร้างภาครัฐที่คืบหน้าน้อยกว่าที่คิด โดย
โครงการขนาดใหญ่มแีนวโน้มจะเริม่ก่อสร้างได้ช้ากว่าแผนทีว่างไว้ อกีทัง้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2555 ทีจ่ะเริม่ต้นเบกิจ่าย
ได้ช้ากว่าปกติค่อนข้างมาก รวมถึงปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศ

ทัง้นี ้คาดว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการจะเลือ่นการก่อสร้างออกไป ซึง่บางส่วนต้องรอความชดัเจน การอนมุตัจิากรฐับาล
ชดุใหม่ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบริง่-สมทุรปราการ โครงการรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดง บางซือ่-รงัสติ ส่วนแผนการลงทนุด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 วงเงิน 1.76 แสนล้านบาท ในหลายโครงการยังต้องรอการอนุมัติและงบประมาณ
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะโครงการทีกู่เ้งนิจาก Development Policy Loan (DPL) ขณะทีบ่างโครงการยงัอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการรถไฟรางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบ-แก่งคอย เป็นต้น

การตลาดและ
ภาวะการแข่งขัน
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ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2553-2554

2553 2554

ทั้งปี ทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (ณ ราคาคงที่) 7.8 0.1 3.2 2.7 3.7 -9.0

ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)

การใช้จ่ายของครัวเรือน 4.8 1.3 3.3 2.7 2.4 -3.0

การใช้จ่ายของรัฐบาล 6.4 1.4 1.8 1.0 4.9 -3.1

การลงทุนสินทรัพย์ถาวร 9.4 3.3 9.3 4.1 3.3 -3.6

- ภาคเอกชน 13.8 7.2 12.6 8.6 9.1 -1.3

- ภาครัฐ -2.2 -8.7 -1.4 -9.9 -10.9 -12.1

การส่งออกสินค้าและบริการ 14.7 9.5 16.0 12.0 17.3 -6.5

การน�าเข้าสินค้าและบริการ 21.5 13.6 16.8 15.1 20.1 2.9

ด้านอุปทานในประเทศ (การผลิต)

การเกษตร -2.3 3.8 7.6 6.7 0.5 0.7

อุตสาหกรรม 13.9 -4.3 1.7 -0.1 3.1 -21.8

ก่อสร้าง 6.8 -5.1 -1.3 -7.6 -5.4 -5.9

บริการและอื่น ๆ 5.0 3.3 3.8 5.0 5.1 -0.6

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส�าหรบัความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2555 ซึง่การยบุสภาก่อนทีร่่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2555  
จะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานั้น ท�าให้การบังคับใช้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณใหม่เริ่มต้นไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2554 โดย
ล่าช้าออกไปเป็นต้นปี 2555 ซึ่งมีผลให้ไตรมาส 4 ปี 2554 เกิดสูญญากาศของการใช้จ่ายงบลงทุน จึงส่งผลต่อการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ 
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างภาครัฐ ยงัมีปัจจัยบวกจากโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้าง และเริ่มด�าเนินการจากช่วงก่อนหน้า เช่น โครงการ
รถไฟฟ้าสายสแีดง ช่วงบางซือ่-ตลิง่ชนั โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ โครงการรถไฟฟ้าบทีเีอสส่วนต่อขยาย ช่วงตากสนิ-บางหว้า  
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�าโพง-บางแค เป็นต้น นอกจากนี้น่าจะมีงานก่อสร้างจากการฟื้นฟูและซ่อมแซม
สาธารณปูโภคทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากภยัทางธรรมชาต ิและคาดว่าภาครฐัน่าจะมโีครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัปัญหาน�้าท่วมอกีด้วย

ส่วนโครงการพืน้ฐานขนาดใหญ่ของรฐัหลายโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการและศกึษายงัคงต้องตดิตามความคบืหน้าอย่างต่อเนือ่ง 
เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 (ความชัดเจนเกี่ยวกับใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง) 
รวมทัง้โครงการของ รฟท. อย่างโครงการรถไฟทางคูส่ายต่าง ๆ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าเพือ่รองรบัความต้องการใช้พลงังาน และโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง เป็นต้น รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกชายฝั่งตะวันตก ซึ่งจะ
ช่วยสะท้อนและเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปริมาณงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในระยะถัด ๆ ไป
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ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่อาจส่งผลต่อการก่อสร้างภาครัฐ เช่น ปัจจัยทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ  
และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ รวมทั้ง การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ การแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการให้เอกชน 
เข้าร่วมงานหรอืด�าเนนิการในกจิกรรมภาครฐั และแนวทางในการระดมทนุรปูแบบอืน่ ๆ เพือ่ใช้ในการลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน นอกจากนี้  
ประเดน็การต่อต้านของชนุชนในการก่อสร้างโครงการบางประเภท เช่น ท่าเรอื โรงไฟฟ้า เป็นต้น ยงัมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้กอ็าจส่งผลต่อทศิทาง
การก่อสร้างในระยะยาวได้เช่นกัน

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ภาวะการแข่งขัน

ส�าหรับภาวะการแข่งขันจากข้อมูลจ�านวนบริษัทในแต่ละกลุ่มขนาดธุรกิจ อาจสะท้อนสภาพการแข่งขันในตลาดได้ระดับหนึ่งว่า ธุรกิจ 
รบัเหมาก่อสร้างส�าหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็น่าจะมสีภาพการแข่งขนัทีส่งูทีส่ดุ เนือ่งจากอปุสรรคการเข้าสูต่ลาด (Barriers to entry) มไีม่มาก  
เพราะใช้เงินลงทุน เทคโนโลยี ความช�านาญและการบริหารจัดการที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้รับเหมารายใหญ่ แม้จะมีอุปสรรคบ้างด้าน 
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ แต่ก็ถือว่าสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย ท�าให้ตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส�าหรับ 
ผู้ประกอบการขนาดเล็กจึงมีผู้ประกอบการจ�านวนมาก

ส่วนตลาดของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่เป็นตลาดทีน่่าจะมกีารแข่งขนัน้อยทีส่ดุ เนือ่งจากมอีปุสรรคในการเข้าสูต่ลาด (Barriers to entry)  
ค่อนข้างสงู เช่น ขนาดเงนิลงทนุจ�านวนมาก ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะ ขณะทีต่ลาดของผูป้ระกอบการขนาดกลางอาจมสีภาพ
การแข่งขนัพอสมควร โดยการแข่งขนัจะขึน้อยูก่บัปรมิาณงานก่อสร้างในแต่ละสถานการณ์ หากเป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิด ีมปีรมิาณงานก่อสร้างมาก 
กม็กัจะพบว่าการแข่งขนัไม่รนุแรงมากนกั แต่หากเป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิถดถอย ปรมิาณงานก่อสร้างหดตวัลง ย่อมมส่ีวนผลกัดนัให้สถานการณ์
การแข่งขันเข้มข้นขึ้นตามมา เพราะจ�านวนผู้ประกอบการในตลาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก หรือหากมีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมการ
แข่งขันในตลาดระดับนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งส่งผลให้การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น จนอาจมีการตัดราคาค่ารับเหมาก่อสร้างก็ได้

นอกจากนี้ หากพิจารณาการแข่งขันตามประเภทของงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน พบว่า ในตลาดก่อสร้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ 
มกัแบ่งผูร้บัเหมาก่อสร้างทีจ่ะสามารถรบังานโครงการขนาดต่าง ๆ ด้วยขัน้ตอนการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งต้นในการจ้าง (Pre-qualification) 
โดยใช้เกณฑ์พื้นฐานต่าง ๆ ในการพิจารณาได้แก่ ฐานะทางการเงินขั้นต�่า จ�านวนเครื่องมือเครื่องจักรขั้นต�่า จ�านวนบุคลากรขั้นต�่า ตลาดการ
ก่อสร้างภาครัฐจึงมีการแบ่งระดับตามมูลค่าโครงการอย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะเข้าแข่งขันในโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น 
ท�าให้โครงการก่อสร้างภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ ซึ่งสะท้อนการแข่งขันในตลาดก่อสร้างภาครัฐ
ว่ามีระดับการแข่งขันไม่สูงเมื่อเทียบกับผู้รับเหมาตลาดอื่นๆ

ในส่วนของตลาดก่อสร้างภาคเอกชน แม้บรษิทัรบัเหมาก่อสร้างทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ระบวุ่า ตลาด
ก่อสร้างภาคเอกชนมสีภาพการแข่งขนัด้านราคาค่อนข้างสงู แต่เมือ่พจิารณาจากจ�านวนโครงการทีม่กีารลงนามในสญัญาจ้างแล้ว กลบัพบว่า
บริษัทส่วนใหญ่มีงานค่อนข้างทั่วถึง ทั้งการก่อสร้างอาคารชุด และที่พักอาศัยที่มีเป็นจ�านวนมาก สอดคล้องกับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ในปี 2552 เป็นต้นมาทีค่่อยๆ ฟ้ืนตวั ทัง้จากมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัย์ของภาครฐั รวมทัง้ภาวะเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวั ขณะทีก่ารก่อสร้าง
ประเภทอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมก็มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2553 อย่างไรก็ตาม พบว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ตลาดก่อสร้าง
ภาคเอกชนมักจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง จนอาจมีการตัดราคากันเพื่อความอยู่รอด

ทั้งนี้ ถือได้ว่าปริมาณความต้องการงานบริการด้านก่อสร้าง และออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมทั้งโครงการที่ 
เกดิขึน้ใหม่ และโครงการเก่าทีต้่องการปรบัปรงุ ดงันัน้ โอกาสในการเตบิโตของธรุกจิยงัคงมอียู ่โดยเฉพาะผูร้บัเหมาทีม่คีณุภาพและมฐีานะทาง 
การเงินที่เข้มแข็งจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันสูง เนื่องจากผู้รับเหมาที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการด�าเนินงานมีความยืดหยุ่น 
ในการรบังานทัง้ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเลก็ และมอี�านาจในการเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายวสัดแุละอปุกรณ์เพือ่ให้ได้ราคาและเงือ่นไข 
ที่ดีกว่า ซึ่งบริษัทถือว่ามีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน ประกอบกับได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า มากกว่า 20 ปี ที่อยู่ในวงการ  
จงึส่งผลให้บรษิทัมโีอกาสชนะการประมลูงานด้วยข้อเสนอด้านราคาทีด่กีว่า และสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าได้มากกว่า ดงัจะเหน็ได้จาก 
ผลงานในอดีตที่บริษัทได้ควบคุมและบริหารโครงการให้แล้วเสร็จทันต่อก�าหนดการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าก�าหนด รวมทั้งความ
สามารถในการท�าก�าไรของบรษิทัในช่วงทีผ่่านมา ทัง้นี ้จากการทีธ่รุกจิของบรษิทัครอบคลมุถงึลกูค้าในกลุม่การก่อสร้างเพือ่การอยูอ่าศยั การ
ก่อสร้างเชงิพาณชิย์ และการก่อสร้างเชงิอตุสาหกรรม ซึง่เป็นทัง้โครงการก่อสร้างใหม่ และงานปรบัปรงุและพฒันาระบบวศิวกรรมส�าหรบัอาคาร
หรอืโรงงานเดมิ ดงันัน้ผลกระทบจากปัจจยัลบในภาคธรุกจิหนึง่ธรุกจิใดจงึมผีลกระทบต่อกลุม่บรษิทัค่อนข้างจ�ากดัเมือ่เทยีบกบับรษิทัคูแ่ข่งอืน่ ๆ
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นอกจากการแข่งขนัระหว่างบรษิทัผูร้บัเหมาไทยแล้ว ยงัมผีูร้บัเหมาต่างชาต ิและกจิการร่วมทนุระหว่างผูร้บัเหมาต่างชาตกิบัผูร้บัเหมาไทย  
เป็นคู่แข่ง โดยการประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดสามารถท�าได้ยาก เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ อีกทั้งการ
จดักลุม่ของผูร้บัเหมาโดยแยกตามความช�านาญ ประสบการณ์ และคณุภาพของผลงาน กส็ามารถท�าได้ยาก เนือ่งจากการตดิตัง้เพือ่ให้ระบบ
ท�างานได้นัน้เป็นเรือ่งทีค่่อนข้างง่ายส�าหรบัวศิวกรทีผ่่านการท�างานมา แต่คณุภาพ ความประณตี และอายกุารใช้งานของงานตดิตัง้ ตลอดจน
ความสามารถในการเตรียมระบบงานที่มีความซับซ้อนเป็นสิ่งที่ผู้รับเหมาแต่ละกลุ่มจะมีความสามารถที่แตกต่างกันและต้องอาศัยระยะเวลา
ในการพิสูจน์เพื่อจัดกลุ่มความช�านาญ

การรกุงานไปยงัต่างประเทศ บรษิทัได้ขยายธรุกจิไปยงัประเทศกาตาร์ (Qatar) ตัง้แต่ปี 2546 นบัเป็นรายแรก ๆ ทีเ่ข้าไปรบังานก่อสร้าง
ท�าให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับงาน และหลังจากนั้นก็ได้ขยายงานไปยังสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (UAE) เมืองดูไบ ซึ่งยังเป็นประเทศ
ที่มีการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้างค่อนข้างสูง แต่ในช่วงปี 2551 ดูไบเริ่มมีปัญหา มีสัญญาณทางธุรกิจไม่สู้ดีนัก บริษัทจึงย้ายฐานจากดูไบ
ไปกาตาร์ ตั้งแต่กลางปี 2552 ซึ่งการขยายงานไปยังต่างประเทศ บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นส่วนส�าคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้นต่อไป

ในปี 2555 บรษิทัคาดว่ารายได้รวมมโีอกาสเตบิโตได้ต่อเนือ่งประมาณ 20% หากเทยีบกบัปี 2554 โดยเตบิโตจากงานในมอื (Backlog) 
ณ สิน้ปี 2554 มอียูป่ระมาณ 9.7 พนัล้านบาท ซึง่คาดว่าจะรบัรูใ้นปี 2555 ประมาณ 70% งานในประเทศกย็งัเข้าประมลูอย่างต่อเนือ่ง มมีลูค่า
โดยรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท (ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2555) ซึง่ในปี 2555 บรษิทัมองว่าโอกาสได้งานใหม่ ๆ ค่อนข้างสงู เพราะทศิทางภาค
อสังหาริมทรัพย์เติบโตสูงมาก รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ต้องบูรณะหลังน�้าท่วม ส่งผลให้ปีนี้งานรับเหมาก่อสร้างมีงานสูงมาก

กลยุทธ์การแข่งขัน

ในการก�าหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท นอกจากการมุ่งเน้นความสามารถในการรักษาสัดส่วน
การตลาดภายใต้สภาวะทีม่กีารแข่งขนัสงูเนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัในปัจจบุนั กลุม่บรษิทัยงัมุง่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ในระยะยาวด้วย กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

(1)  ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร นอกเหนือจากความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการน�าพา 
กลุม่บรษิทัให้อยูร่อดผ่านพ้นวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิในปี 2540 และบรหิารจดัการให้บรษิทัมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง วศิวกรผูบ้รหิาร
ของกลุม่บรษิทัมคีวามรูแ้ละประสบการณ์การท�างานภาคปฏบิตัใินงานวศิวกรรมมากกว่า 20 ปี และมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง 
ในวงการ ท�าให้สามารถมส่ีวนช่วยตรวจสอบดแูลการท�างานของวศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการอกีต่อหนึง่ นอกจากนีห้ากมกีารเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยทีีจ่ะต้องน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้หรอืการเปลีย่นแปลงทางวศิวกรรมอืน่ๆ กลุม่บรษิทัจะมคีวามสามารถในการน�ามา
ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

(2)  ผลงานอันเป็นที่ยอมรับในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตของกลุ่มบริษัทที่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลูกค้า
จ�านวนมากได้ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจในการกลับมาใช้บริการของกลุ่มบริษัทอีก รวมทั้งได้แนะน�าต่อไปยังลูกค้าอื่นๆ ด้วย 
ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายหลักในการที่จะรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัท โดยด�าเนินการ ดังนี้
• การรักษาคุณภาพของผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ
• การด�ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและมีจรรยาบรรณที่ดีต่องานในสัญญา
• การด�าเนินงานในแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามก�าหนดการที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
• การดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเสมือนหนึ่งว่าบริษัทคือเจ้าของโครงการดังกล่าวด้วย และ
• การบริการหลังการขายและหลังหมดสัญญาบริการ
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(3) ความสามารถของบคุลาร กลุม่บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรซึง่นบัเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุของกลุม่บรษิทั เพือ่พฒันา
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้
• การพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ทางเทคนิควิชาการและการจัดการ
• การสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่องาน
• การสร้างบรรยากาศการท�างานที่เป็นมิตร
• การท�างานเป็นทมี การประสานงานระหว่างทมีวศิวกรและบคุลากรภายในองค์กร เพือ่ให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ในการให้บรกิารที่

ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า
• การน�าเอาระบบ KPI และ Balance Scores Card (BSC) เข้ามาใช้วัดผลการด�าเนินงานของหน่วยงานและบุคคล

(4) สถานะทางการเงนิทีเ่ข้มแขง็ กลุม่บรษิทัให้ความส�าคญักบัโครงสร้างทางการเงนิทีม่ัน่คง โดยการรกัษาอตัราส่วนของหนีส้นิต่อส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ให้อยูใ่นระดบัต�า่ และระดบัสภาพคล่องทีเ่หมาะสมจะช่วยลดความเสีย่งในการประกอบธรุกจิและสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้า  
ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัมอีตัราส่วนของหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 3.08 เท่า และมอีตัราส่วนสภาพคล่อง 1.83 เท่า นอกจากนัน้  
ยงัมวีงเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีนทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากธนาคารหลายแห่งเพือ่ใช้ในการด�าเนนิการ ในวงเงนิสนิเชือ่รวมกว่า 13.70 พนัล้านบาท

(5) ประสทิธภิาพในการจดัการ กลุม่บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะพฒันาระบบการท�างานและการจดัการส่วนกลางอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างานและพฒันาความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยได้รบัการรบัรองการบรหิารงานคณุภาพมาตัง้แต่ 
วนัที ่31 สงิหาคม 2543 (ISO 9002:1994) เมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2546 ได้รบัการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 Version 2000 จาก
บรษิทั BVQI จ�ากดั และบรษิทัมมีาตรการปรบัปรงุระบบบรหิารงานคณุภาพภายในบรษิทัให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ISO9001:2008 
โดย บรษิทั Bureau Veritas Quality International (BVQI) จ�ากดั เป็นผูป้ระเมนิและให้การรบัรอง บรษิทัยงัคงมกีารรกัษาระบบบรหิารงาน 
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจติดตามจาก บริษัท Bureau Veritas ทุก ๆ 6 เดือน รวมทั้งในส่วนของบริษัทเอง 
ยงัมกีารสุม่ตรวจภายในอย่างต่อเนือ่ง โดยการประยกุต์หลกัการในการตรวจแบบ Process Approach (การพจิารณาอย่างเป็นกระบวนการ) 
โดยสถาบันดังกล่าวได้มีการทบทวนการรับรองทุกปี

(6) การจดัซือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ กลุม่บรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายในการจดัซือ้เพือ่สร้างความโปร่งใสและสร้างการแข่งขนัระหว่างผูจ้ดัจ�าหน่าย 
วัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อเป็นการรับประกันว่าต้นทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม
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ในระหว่างปี 2553 และ 2554 บรษิทัมรีายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามเกีย่วข้องหรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทัซึง่ผูส้อบบญัชไีด้ระบุ 
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.

รายการบัญชีกับบุคคล 
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

1.1 ความเสี่ยงทางด้านการประกอบธุรกิจ

1.1.1 ความเสี่ยงจากภาคอสังหาริมทรัพย์

 สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางชะลอตัวนับจากครึ่งปีหลังของ ปี 2553 ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554  
ชะลอตวัอย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าบรษิทัจะได้รบัปัจจยัหนนุจากการขยายตวัของรายได้ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่จะส่งผลในเชงิบวกต่อ 
ภาคอสงัหารมิทรพัย์ แต่ในอกีด้านหนึง่แนวโน้มราคาสนิค้าทีป่รบัตวัสงูขึน้กอ็าจเป็นปัจจยัลบต่อก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคด้วยเช่นกนั  
ซึ่งในส่วนนี้จะมีผลกระทบโดยตรงกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ 
อาจมผีลกระทบสถานะการเงนิของบรษิทั บรษิทัได้มกีารเตรยีมการเพือ่รองรบัสภาวะความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้เนือ่งจาก
ผลกระทบดงักล่าวไว้แล้ว โดยบรษิทัได้ก�าหนดกลยทุธ์ทางด้านการตลาดให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารงานและมปีระสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้น รวมถึงการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการและในส่วนของส�านักงนใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

 จากการทีภ่าคอตุสาหกรรมก่อสร้างและรบัเหมาตดิตัง้งานระบบวศิวกรรมมกีารแข่งขนัทีส่งูขึน้รวมถงึการเพิม่ขึน้ของจ�านวนบรษิทั 
รับเหมาก่อสร้าง ส่งผลให้ในปัจจุบันมีการแข่งขันประมูลงานสูงขึ้นกว่าเดิม บริษัทจึงต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งจากคู่แข่ง 
ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ การประมลูงานในปี 2554 มกีารแข่งขนักนัสงู ผูร้บัเหมาบางรายใช้วธิกีารตดัราคา และลดราคา 
มูลค่างานลงเพื่อให้ชนะประมูล ซึ่งบริษัท ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ณ ราคาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ 
ท�าก�าไร ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถชนะการประมูลโครงการ และไม่ได้รับเลือกจากผู้ว่าจ้าง จะท�าให้รายได้ของบริษัทหายไป
จากที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยการเลือกประมูลงานที่บริษัทมีความช�านาญและ
สามารถควบคมุได้ เพือ่ท�าให้ได้งานและรายได้ในอตัราทีเ่หมาะสมเป็นหลกั และให้สอดคล้องกบัจ�านวนบคุลากรของบรษิทั รวมทัง้ 
การพจิารณาคดัเลอืกผูว่้าจ้างและเจ้าของโครงการ โดยด�าเนนิการตรวจสอบประวตักิารท�าธรุกจิ สถานะทางการเงนิ ความสามารถ
ในการช�าระเงนิจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ นอกจากนี ้จากการทีบ่รษิทัได้เข้าด�าเนนิงานก่อสร้างและรบัเหมาตดิตัง้งานระบบวศิวกรรม
หลายโครงการทีผ่่านมา ท�าให้บรษิทัได้รบัความเชือ่ถอืจากบรษิทัวศิวกรทีป่รกึษารวมถงึผูว่้าจ้างและเจ้าของโครงการต่าง ๆ ทีเ่หน็
ถึงศักยภาพและคุณภาพการท�างานของบริษัท และได้เสนอให้บริษัท เข้าร่วมประมูลงานในโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอ

1.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง

 จากสภาพเศรษฐกจิโลกทีผ่นัผวนและอ่อนไหวจากเศรษฐกจิในสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรปเป็นผลให้สภาพเศรษฐกจิในประเทศไทย 
ผนัผวนตามไปด้วย อย่างไรกต็ามผลกระทบของสภาพเศรษฐกจิหรอืการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงเป็นสิง่ทีต้่องตดิตามอย่างใกล้ชดิ  
เนือ่งจากจะส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างภาครฐับาล ประสทิธภิาพการเบกิจ่ายงบประมาณ และความเชือ่มัน่ของภาคเอกชน 
ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะและบรรยากาศการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจ
ของผูล้งทนุโดยเฉพาะการลงทนุในโครงการพืน้ฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) ทัง้โดยภาครฐัและภาคเอกชนท�าให้ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และส่งผลต่อเนื่องถึงภาวะธุรกิจให้บริการ
ออกแบบ จัดหางานก่อสร้างและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมด้วย ส่วนการด�าเนินการโครงการในต่างประเทศความเสี่ยง
อาจเกดิจาก สภาวะทางการเมอืง เศรษฐกจิ และความไม่มัน่คงของรฐับาล ตลอดจน การเข้าแทรกแซงเศรษฐกจิในบางครัง้ ซึง่มี 
ผลต่อการเปลีย่นแปลงนโยบายทีส่�าคญัของประเทศนัน้ ๆ  อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อธรุกจิ สถานะทางการเงนิ  
ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสของบรษิทั นอกจากนีก้ารทีบ่รษิทัขยายธรุกจิบรกิารก่อสร้างและรบัเหมาตดิตัง้งานระบบวศิวกรรม
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยในประเทศนั้นๆ ผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจโลก อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อธุรกิจของบริษัทที่ด�าเนินการในประเทศต่างๆ เหล่านั้นโดยเร็ว
หรือช้าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น บริษัทจึงได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการวาง
มาตรการในการบรหิารความเสีย่ง และมาตรการต่าง ๆ ในการวางแผนการด�าเนนิธรุกจิอย่างรอบคอบเพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว 
และยึดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ ของทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)26



1.1.4 ความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างและความผันผวนของราคาน�้ามัน

 ธรุกจิให้บรกิารออกแบบก่อสร้าง จดัหา และรบัเหมาตดิตัง้งานระบบวศิวกรรมเป็นธรุกจิทีต้่องเสนอราคารบัเหมาแบบตายตวั ตัง้แต่
เริม่ประมลูงานจนกระทัง่งานตดิตัง้และก่อสร้างแล้วเสรจ็ ในระหว่างนัน้ราคาของวสัดแุละอปุกรณ์อนัได้แก่ ราคาของวสัดกุ่อสร้าง 
ซึง่มกีารเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไปตามภาวะการณ์ของระดบัอปุสงค์และอปุทานแล้วยงัขึน้อยูก่บัภาวะราคาน�า้มนัอนัเป็นต้นทนุ
ทางอ้อมต่อต้นทนุการด�าเนนิงาน จากการประมาณการโดยใช้ฐานข้อมลูย้อนหลงัในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา พบว่าโดยเฉลีย่แล้วน�า้มนั
คดิเป็นร้อยละ 5 ของต้นทนุการก่อสร้างทัง้หมด บรษิทัจงึมมีาตรการและนโยบายในการลดความเสีย่งด้านราคาวตัถดุบิ โดยการ
เจรจาต่อรองและอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้ได้รับการเสนอราคาซื้อล่วงหน้า 
ซึง่ส่วนใหญ่จะถกูก�าหนดให้คงทีต่ลอดระยะเวลาของโครงการ ในส่วนของวสัดทุัว่ไปซึง่มผีูจ้ดัจ�าหน่ายหลายราย บรษิทัจะรวบรวม
ปริมาณสั่งซื้อจากหลายๆ โครงการ เพื่อให้มีอ�านาจในการต่อรองและได้ราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง ด้วยอ�านาจการต่อรองที่มี
ค่อนข้างสูง บริษัทจึงสามารถรักษาระดับราคาต้นทุนในส่วนวัสดุทั่วไปได้ในระดับที่เหมาะสม บริษัทมีการปรับปรุงการบริหาร
จัดการด้านการจัดซื้อตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและอุปกรณ์ 
นอกจากนั้น บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นขอราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน�้ามัน โดยบริษัทจัดท�าการประเมิน
ราคาวัสดุก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาการก่อสร้าง และน�าราคาประเมินดังกล่าวนั้นไปค�านวณ
เป็นต้นทุนของโครงการนั้น ๆ เพื่อจัดท�าข้อเสนอด้านราคาส�าหรับการเข้าไปประมูลงานในโครงการต่าง ๆ และบริษัทยังได้มีการ
เจรจากับเจ้าของโครงการในส่วนของการปรับราคา หากวัสดุก่อสร้างมีการขึ้นราคาเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัท และเจ้าของโครงการ
ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

1.2 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติการ

1.2.1 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ

 บรษิทัได้เตรยีมการจดัการความเสีย่งดงักล่าวเพือ่ป้องกนัความสญูเสยีในทกุๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจดัท�าประกนัภยัทีค่รอบคลมุ
ถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติส�าหรับโครงการก่อสร้างทุกโครงการ รวมถึงการฝึกซ้อมระบบการรักษาความปลอดภัยส�าหรับชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี หรือการเพิ่มการจัดการในกระบวนการท�างานปกติ หากมีเหตุการณ์ 
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิกดิขึน้จรงิ และท�าให้เกดิความล่าช้าในการส่งมอบงาน บรษิทัสามารถเจรจาและชีแ้จงเจ้าของโครงการทราบ  
เพื่อขยายระยะเวลาการก่อสร้างเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเตรียมการป้องกันอีกวิธีการหนึ่งโดยมี
การศึกษาถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่โครงการก่อนการก่อสร้าง เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลไว้ในกรณีที่จ�าเป็นอีกด้วย ส่วนเรื่อง
การเก็บรักษาระบบฐานข้อมูลทางด้านต่างๆ บริษัทได้พัฒนาจัดท�าแผนงานการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ

1.2.2 ความเสี่ยงของการได้รับงานใหม่และระยะเวลาการด�าเนินงานตามสัญญา

 รายได้ส่วนส�าคญัของบรษิทัทัง้ทางตรง และทางอ้อมได้มาจากสญัญาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึง่ปรมิาณงานจะขึน้กบั 
ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม การคาดการณ์วา่บรษิทัฯ จะได้รบังาน (Award) สญัญาใหมห่รอืไม่ และได้เมือ่ใด จงึมคีวามคลาดเคลือ่น
เนือ่งจากสญัญาดงักลา่วจะมเีวลาในการประมูลงาน พรอ้มทัง้ขัน้ตอนการเลอืกผูไ้ด้รบังานทีน่านและซบัซ้อน ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจัย
หลายประการ รวมทั้งสภาวะของตลาด แหล่งเงินทุน และการอนุมัติจากเจ้าของโครงการ เนื่องจากรายได้ส่วนส�าคัญของบริษัท 
มาจากโครงการเหล่านี ้ดงันัน้ ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัจงึผนัผวนอย่างมากจากไตรมาสหนึง่ไปอกีไตรมาสหนึง่ 
ขึน้กบัจงัหวะเวลาในการได้รบังานสญัญาใหม ่ปรมิาณของงานทีต้่องท�าภายใต้สญัญา และระยะเวลา และจ�านวนรายได้ทีบ่รษิทั
รบัรูจ้ะแตกต่างกนัโดยขึน้อยูก่บัระยะเวลาของโครงการและขัน้ตอนงานก่อสร้างและงานรบัเหมางานระบบวศิวกรรมทีด่�าเนนิอยู่ 
ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปกติการรับรู้รายได้ในส่วนของการรับเหมางานระบบวิศวกรรมจะมีปริมาณที่น้อยในช่วงต้น
และช่วงปลายของโครงการก่อสร้าง หากเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงานทีบ่รษิทัท�าในช่วงกลางของโครงการจะเป็นช่วงเวลาทีบ่รษิทั
รับรู้รายได้มากขึ้น ดังนั้น ผลการด�าเนินงานของบริษัทจึงแปรผันตามระยะเวลาและขั้นตอนงานตามสัญญารวมทั้งประเภทของ
สญัญาของบรษิทั นอกจากนี ้ระยะเวลาของรายได้และกระแสเงนิสดจากโครงการของบรษิทัอาจเกดิความล่าช้า เนือ่งจากปัจจยั
หลายประการ รวมทัง้ความล่าช้าในการได้รบัวสัดอุปุกรณ์จากผู้จ้�าหน่ายการขาดแคลนแรงงานการเปลีย่นขอบเขตของงานทีต้่อง 
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ด�าเนินการและสภาพอากาศ ดังนั้น ความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับระยะเวลา 
ช่วงใดช่วงหนึง่ ฝ่ายการตลาดจะเป็นผูป้ระเมนิความเสีย่งในเบือ้งต้นก่อนเข้าประมลูงาน โดยหลกัการประเมนิเป็นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทก�าหนดไว้

1.2.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

 บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบก่อสร้าง จัดหาและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานมาก
ธรุกจิหนึง่ การขยายตวัทางเศรษฐกจิและการก่อสร้างก่อให้เกดิปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมอืดยีิง่หายากขึน้
ท�าให้ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างเหมาก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีแนวทางในการลดความเสี่ยงทางด้านการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยการเพิม่สดัส่วนการว่าจ้างผูร้บัเหมาช่วงให้เพยีงพอต่อปรมิาณงานทีม่อียู ่เสนอสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  ด้วยการ 
จงูใจให้บคุลากรท�างานให้กบับรษิทัในระยะยาว โดยบรษิทัส่งเสรมิให้มคีวามก้าวหน้าในงาน ดแูลด้านรายได้ ความปลอดภยั รวมถงึ 
การจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมตามอายงุานทีท่�างานต่อเนือ่งให้บรษิทั เพือ่ให้ลกูจ้าง คนงาน มคีวามผกูพนั และรูส้กึมัน่คงกบังานทีท่�า

1.2.4 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ

 ความเสี่ยงเนื่องจากความล่าช้าของโครงการนับเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยความล่าช้าของโครงการอาจจะเป็น
ผลมาจากเจ้าของโครงการเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างและติดตั้ง การขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องของผู้ว่าจ้าง
โครงการ เป็นต้น หรืออาจเป็นผลเนื่องจากความล่าช้าในการติดตั้งของทีมงานของบริษัท ซึ่งความล่าช้าของโครงการของบริษัท
มาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ

1. ความล่าช้าที่เป็นผลมาจากเจ้าของโครงการ บริษัทจะมีความเสี่ยงในการต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงการ เช่น 
ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยบริษัทไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากลูกค้าได้เนื่องจากสัญญาว่าจ้าง
โดยปกตจิะไม่ครอบคลมุถงึ การป้องกนัความเสีย่งในลกัษณะนีค่้อนข้างท�าได้ยาก อย่างไรกต็ามผลกระทบดงักล่าวสามารถ
ถูกจ�ากัดได้โดยการท�าสัญญาระหว่างบริษัท และเจ้าของงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวอย่างชัดเจน

2. ความล่าช้าของโครงการเป็นผลเนือ่งจากความล่าช้าในการท�างานของบรษิทั บรษิทัจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูเจ้าของโครงการ
ปรบัค่าเสยีหาย การป้องกนัความเสีย่งในลกัษณะนีส้ามารถท�าได้โดยการพฒันาความสามารถในการจดัการของบคุคลากร
ของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัผูจ้ดัการโครงการ และการจดัสรรทมีงานและผูร้บัเหมาช่วงให้เหมาะสมกบัปรมิาณงาน 
ในแต่ละโครงการ นอกจากนี ้บรษิทัยงัให้ผูจ้ดัการโครงการในโครงการต่าง ๆ ท�าแผนการท�างาน เพือ่ใช้ส�าหรบัควบคมุการ
ท�างานของผูร้บัเหมา และผูร้บัเหมาช่วงในแต่ละโครงการอย่างชดัเจน และทางผูบ้รหิารของบรษิทัยงัมกีารจดัประชมุตดิตาม
ความคืบหน้าของโครงการเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งได้รับค�าแนะน�าจาก
ผู้บริหารในปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย

 นอกเหนือจากความล่าช้าของโครงการทั้งสองปัจจัยหลักที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีความล่าช้าของโครงการอันเนื่องมาจาก
สาเหตุที่ไม่สามารถระบุผู้รับผิดได้ เช่น ในกรณีภัยธรรมชาติ เป็นต้น

1.3 ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการ

1.3.1 ความเสี่ยงในด้านการจัดการ

 การให้บริการของบริษัทในแต่ละโครงการจะแยกไปตามที่ตั้งและพื้นที่ของโครงการตามที่ลูกค้าก�าหนด ปัญหาในเรื่องของการ
ละเลยขาดความเอาใจใส่ในงาน และการทุจริตเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปส�าหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปการควบคุม
จากส่วนกลางเป็นสิ่งที่กระท�าได้ยาก ถึงแม้ว่าจะมีระบบการจัดการและควบคุมที่ดี แต่กรอบของการควบคุมมักจะพบปัญหา 
เมื่อความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้ก�าหนดเป็นนโยบายปฏิบัติว่า ในการแต่งตั้งผู้จัดการ
โครงการส�าหรับแต่ละโครงการจะกระท�าโดยพิจารณาถงึปริมาณงานภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการแต่ละคนเป็น
ส�าคญั เพือ่ให้สามารถดแูลงานภายใต้ความรบัผดิชอบอย่างทัว่ถงึ โดยการบรหิารจดัการโครงการของผูจ้ดัการโครงการจะถกูดแูล
โดยกลุ่มวิศวกรผู้บริหารควบคู่ไปกับกลุ่มควบคุมต้นทุนและพัฒนาระบบงาน และกลุ่มตรวจสอบภายในอีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัได้มุง่เน้นนโยบายการพฒันาคณุภาพบคุคลากรในการเสรมิสร้างทัง้ความรูค้วามสามารถ จรยิธรรม ความรบัผดิชอบต่อ
องค์กร รวมถงึส่วนได้เสยีในทกุ ๆ ด้านของบคุคลากรภายในองค์กรอกีด้วย ซึง่ส่งผลให้ระดบัความเสีย่งในด้านการบรหิารจดัการ
ของบริษัทอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่าและสามารถควบคุมได้
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1.3.2 ความเสี่ยงในการพึ่งพาวิศวกร

 ธรุกจิให้บรกิารออกแบบก่อสร้าง จดัหา และรบัเหมาตดิตัง้งานระบบวศิวกรรมและงานโยธาเป็นธรุกจิทีต้่องอาศยัความรู ้ความสามารถ 
ของบคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่วศิวกรในระดับผู้อ�านวยการโครงการ (Project Director) ผูจ้ัดการโครงการ (Project Manager) 
และวศิวกรผูค้วบคมุงาน (Project Engineer) ทีม่คีวามสามารถในการควบคมุและบรหิารโครงการให้ประสบผลส�าเรจ็ การสญูเสยี 
วิศวกรเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ บริษัทจึงมีนโยบาย
การบรหิารทรพัยากรบคุคลทีด่ ีและมกีารให้ผลตอบแทนกบัพนกังานอย่างเหมาะสมเพือ่ลดความสญูเสยี ตลอดจน การมมีาตรการ
จงูใจต่าง ๆ ทีส่ามารถแข่งขนักบัตลาดได้ รวมถงึการสนบัสนนุให้บคุคลเหล่านีไ้ด้เข้ารบัการอบรมเพิม่เตมิและดงูานเพือ่เสรมิสร้าง
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้ให้ท�างานกับบริษัทได้นานที่สุด

1.4 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

1.4.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น

 ลักษณะโครงสร้างของบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นจ�านวนหลายบริษัท ซึ่งสอดคล้อง
กบัลกัษณะธรุกจิของบรษิทั ทีป่ระกอบด้วยการลงทนุ และการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมกีลุม่ผูร่้วมทนุที่
แตกต่างกนัไป ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กจิการร่วมค้า และบรษิทัอืน่จะจ�ากดัเท่ากบัเงนิลงทนุ 
ในแต่ละองค์กรซึง่อาจรวมถงึภาระค�า้ประกนัต่างๆ ทีบ่รษิทัค�า้ประกนัให้กบักจิการเหล่านัน้ ซึง่ในการลงทนุแต่ละครัง้บรษิทัฯ จะมี 
การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ นอกจากการพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
ในอนาคต โดยอาจจะมกีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเป็นทีป่รกึษาในบางโครงการ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัต่อไป ทัง้นี ้บรษิทัในกลุม่ทีไ่ด้ลงทนุไปแล้วส่วนใหญ่น่าจะส่งผลดทีัง้ทางตรงและทางอ้อมให้แก่
บรษิทั อย่างไรกต็ามบรษิทัได้มกีารตัง้ส�ารองเผือ่ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กจิการร่วมค้าและบรษิทัอืน่ไว้ด้วย  
หากผลการด�าเนินการของบริษัทเหล่านั้นมิได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือบริษัทอาจต้องรับผิดชอบต่อภาระค�้าประกันที่บริษัทได้
ค�้าประกันบริษัทเหล่านั้น

1.4.2 ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมและ/หรือค�้าประกันแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น

 บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการให้กูย้มืเงนิแก่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กจิการร่วมค้า และบรษิทัอืน่ โดยบรษิทัมกีารให้กูย้มืเฉพาะเงนิทนุ 
ระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าและอัตราคงที่ต่อปี และมีก�าหนด 
ช�าระคืนเมื่อทวงถาม พร้อมทั้งได้มีการตั้งส�ารองเผื่อผลขาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นซึ่งจะพิจารณาจากความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการ 
ให้กู้ยืม โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ และจัดให้มีการพิจารณาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อกลั่นกรองผลกระทบอีกชั้นหนึ่งทุกครั้ง

1.4.3 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน

 บริษัทรับเหมาก่อสร้างและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการด�าเนินงาน ซึ่งคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 25-30 ของมูลค่างาน เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบในการท�างานและเป็นค่าจ้างแรงงาน ซึ่งในส่วนของเงินทุน 
หมุนเวียนนี้จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ของบริษัท และการสนับสนุนจากธนาคารและสถาบันการเงินในรูปแบบของเงินกู้ 
ระยะสัน้หมนุเวยีน และหนงัสอืค�า้ประกนัต่าง ๆ หากมกีารเปลีย่นแปลงของการช�าระเงนิของผูว่้าจ้างจะส่งผลกระทบต่อการบรหิาร 
เงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทั ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่งด้านเงนิทนุหมนุเวยีนดงักล่าว ในการจดัท�าสญัญาว่าจ้างของแต่ละโครงการ 
บริษัทได้พยายามเจรจาให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขการช�าระเงินที่รัดกุม และบริษัทได้มีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ว่าจ้าง
ประกอบในการยืน่ประมลูงานทกุครัง้ นอกจากนี ้บรษิทัยงัก�าหนดให้มกีารบรหิารสภาพคล่องอย่างระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ด้วยโดยบรษิทัได้เพิม่ประสทิธภิาพของหน่วยงานเร่งรดัหนีส้นิเพือ่ตดิตามหนีแ้ละหน่วยงานจดัซือ้เพือ่จดัหา Supplier ทีใ่ห้ 
เทอมการช�าระเงนิทีด่ด้ีวย จากสถานะทางการเงนิของบรษิทัในปัจจบุนั ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการช�าระเงนิของผูว่้าจ้าง
อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท
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1.4.4 ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

 เมื่อพิจารณายอดเงินสินเชื่อทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่เปรียบเทียบกับความจ�าเป็นต้องใช้แล้วจะพบว่าบริษัทมีความเสี่ยงต่อการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอยู่เล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีการใช้วงเงินสินเชื่อไม่มาก และใช้เป็นครั้งคราวเมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น

1.4.5 ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับไม่สูงนัก อันเนื่องมาจากส่วนใหญ่บริษัทเจรจาต่อรองสั่งซื้อวัตถดุิบผ่าน
ตัวแทนจัดจ�าหน่ายด้วยเงินบาทส�าหรับงานในประเทศ และในส่วนของรายได้ของบริษัทที่เป็นเงินตราต่างประเทศส�าหรับงาน 
ในต่างประเทศบรษิทัได้ก�าหนดให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของโครงการป็นเงนิตราต่างประเทศสกลุเดยีวกนั เพือ่ท�าให้สดัส่วนทีม่คีวามเสีย่ง 
ลดน้อยลง นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมมีาตรการลดความเสีย่งทางด้านอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าวโดยท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราล่วงหน้า  
(Forward Contracts)

1.4.6 ความเสี่ยงทางด้านรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

 ในบางโครงการมีงานที่ก่อสร้างและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมเสร็จ และมีผลงานตรงงวดตามสัญญาแล้วแต่บริษัทยัง 
ไม่สามารถออกใบเรยีกเกบ็เงนิ และรบัเงนิตามงวดงานทีก่�าหนดไว้ในสญัญาได้ทนัเวลา เนือ่งมาจากความล่าช้าในการตรวจรบังาน 
ของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของงาน บริษัทจึงได้มีการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยติดตามผลการตรวจรับงานจากผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าของงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้มาก

1.5 ความเสี่ยงทางด้านผู้ลงทุน

1.5.1 ความเสี่ยงด้านรายได้

 จากงบการเงนิรวมตรวจสอบแล้ว ประจ�าปี 2554 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ของบรษิทั, บรษิทัย่อย, บรษิทัร่วม และกจิการร่วมค้า  
มีรายได้จากการให้บริการในปี 2554 จ�านวน 8.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับ ปี 2553 จ�านวน 7.5 พันล้านบาท และ
มีผลขาดทุน ณ สิ้นงวด ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ จ�านวน 4.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.4%  
เมือ่เทยีบกบัปี 2553 จ�านวน 3.1 พนัล้านบาท อนัเนือ่งมาจากการรบัรูค่้างานเพิม่ขึน้จากโครงการใหม่ แต่ก�าไรยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีต่�า่  
เนื่องจากต้นทุนด้านก่อสร้างที่สูงขึ้น บริษัทจึงต้องมีการขยายฐานลูกค้าโดยเข้าร่วมประมูลเพิ่มเติมและมีนโยบายที่จะขยาย 
การลงทนุไปในธรุกจิทีต่่อเนือ่งกนัและให้ผลตอบแทนในรปูของกระแสเงนิสดทีส่ม�า่เสมอ เช่น งานสมัปทานต่าง ๆ  เพือ่ลดความเสีย่ง 
ความแปรผันของรายได้ดังกล่าว
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณ 50% ของก�าไรสทุธทิีห่กัภาษแีละส�ารองตามกฎหมายจากผลการด�าเนนิงานของงบการเงนิ 
เฉพาะบรษิทั ทัง้นีค้ณะกรรมการของบรษิทัมอี�านาจในการพจิารณายกเว้นไม่ด�าเนนิการตามนโยบายดงักล่าว หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายดงักล่าว 
ได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการ
ช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริษัทในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ส�าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย คณะกรรมการของบรษิทัจะพจิารณาจากกระแสเงนิสดคงเหลอืเทยีบกบังบลงทนุของ
บริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งส�ารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เป็นกรณีไป

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 21 มีนาคม 25551

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. นายเสวก ศรีสุชาต 131,115,014 16.13%

2. นายอ�านวย กาญจโนภาศ 80,118,712 9.86%

3. บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์ 39,050,405 4.81%

4. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี 32,066,844 2.22%

5. นายพิสิฐ โรจนมงคล 18,000,000 1.30%

6. นางโสภาวดี บุณยรักษ์ 10,522,400 2.22%

7. นายเมธัส ศรีสุชาต 10,332,800 1.27%

8. นายแอนดรูส กิจวิทวัส 9,706,192 1.19%

9. นางฐิติระวี โอฬารธัชนันท์ 9,700,000 1.19%

10. นายสันติ เสร็จสวัสดิ์ 8,850,000 1.09%

/1ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อผู้ฝาก

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ
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การจัดการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอ�านวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี กรรมการบริหาร

4. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการบริหาร

5. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการบริหาร

6. นายเจือ ภวสันต์ กรรมการบริหาร

7. นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ กรรมการบริหาร

8. นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการบริหาร

9. นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ

3. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ

รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเจือ ภวสันต์

กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื นายเสวก ศรสีชุาต, นายอ�านวย กาญจโนภาศ และนายพสินัต์ จนิตนาภกัด ีโดยก�าหนด
ให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายธาดา ชุมะศารทูล ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551

หมายเหตุ นางสาวสุชาดา เหล่าชุนสุวรรณ กรรมการบริหาร ได้ลาออกจากบริษัท มีผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

คณะกรรมการบริษัท

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ

2. นายอ�านวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ

3. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ

4. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ

5. นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ กรรมการ

6. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ

7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ

8. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท

นายธาดา ชุมะศารทูล
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จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

ล�าดับ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ครั้ง 1/54 
28/1/54

ครั้ง 2/54 
28/2/54

ครั้ง 3/54 
16/5/54

ครั้ง 4/54 
13/8/54

ครั้ง 5/54 
21/11/54

รวม

1 นายเสวก ศรีสุชาต / / / / / 5/5

2 นายอ�านวย กาญจโนภาศ / / / / / 5/5

3 นายพิสิฐ โรจนมงคล / / / / / 5/5

4 นายพิสันต์ จินตนาภักดี / / / / / 5/5

5 ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ / / / / / 5/5

6 นายสมประสงค์ บุญยะชัย / / / / / 5/5

7 พลโทสินชัย นุตสถิตย์ / / / / / 5/5

8 นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ / / / / / 5/5

9 นายธาดา ชุมะศารทูล / / / / / 5/5

/ หมายถึง เข้าร่วมประชุม

X หมายถึง ไม่เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการ

(1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะอนุกรรมการ
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการ
3. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ
4. นายเจือ ภวสันต์ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุม จ�านวน 1 ครั้ง

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายอ�านวย กาญจโนภาศ รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี กรรมการ
4. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
6. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ
7. นายเจือ ภวสันต์ กรรมการ
8. นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม จ�านวน 1 ครั้ง
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(3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายอ�านวย กาญจโนภาศ รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี กรรมการ
4. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ
5. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ
6. นายเจือ ภวสันต์ กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
8. นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุม จ�านวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในเรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ เช่น  
การท�ารายการเกีย่วโยงกนั และการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ทีส่�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามทีห่น่วยงานราชการ 
อืน่ๆ ก�าหนด เป็นต้น ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคน ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการได้  
โดยในการมอบอ�านาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบแห่งอ�านาจของคณะกรรมการ และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ�านาจ
ไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ที่ก�าหนดให้สอดคล้องและสนับสนุน
ต่อสภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ได้ก�าหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3.  ตรวจสอบตดิตามการด�าเนนินโยบาย และแนวทางบรหิารงานด้านต่างๆ ของบรษิทัทีก่�าหนดให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เอือ้ต่อสภาพ

การด�าเนินธุรกิจ
4.  ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ก�าหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
5.  พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
6.  มีอ�านาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในต�าแหน่งที่ไม่สูงกว่าต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร
7.  พิจารณาอนุมัติและด�าเนินการประมูลงานหรือรับจ้างท�าของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ
8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)34



อ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงิน ดังนี้

1. ในกรณทีีก่�าหนดไว้ในแผนธรุกจิหรอืงบประมาณทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตัไิว้แล้วซึง่คณะกรรมการบรหิารสามารถด�าเนนิการได้โดย
ไม่จ�ากัดวงเงิน

2. ในกรณทีีไ่ม่เข้ากรณตีามข้อ 1. ให้คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมอี�านาจในการอนมุตักิารด�าเนนิการทางการเงนิในวงเงนิไม่เกนิ 50 ล้านบาท  
โดยอ�านาจอนมุตัทิางการเงนิดงักล่าวจะรวมถงึ การอนมุตัค่ิาใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด�าเนนิการตามปกตธิรุกจิ การลงทนุในสนิทรพัย์ฝ่ายทนุ  
(Capital Expenditure) หรอืสนิทรพัย์ถาวร และมอี�านาจในการตดิต่อขอสนิเชือ่เป็นภาระผกูพนัทางการเงนิรวมทกุเครือ่งมอืทางการเงนิ 
โครงการละไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท รวมทัง้ในกจิการร่วมค้า (ยกเว้นการให้หลกัประกนัตามโครงการทีป่ระมลูหรอืรบัจ้างท�าของ ซึง่ไม่จ�ากดั 
วงเงิน) และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ�านาจช่วงให้พนกังานระดบับรหิารของบรษิทัมอี�านาจอนมุตัทิางการเงนิในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่ง  
ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึง่การอนมุตัริายการดงักล่าวข้างต้นจะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการอนมุตัริายการทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบอ�านาจจาก 
คณะกรรมการบรหิาร สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใด  
(ตามข้อบงัคบัของบรษิทั และตามทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ท�ากบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกติ 
ธุรกิจ ที่มีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรือ่งทีส่�าคญัของบรษิทั ก�าหนดภารกจิ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบรษิทั รวมถงึ การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน 
โดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

2. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของ
พนักงานทั้งหมดของบริษัทในต�าแหน่งต�่ากว่าต�าแหน่งกรรมการบริหารตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัท

3. มอี�านาจอนมุตัแิละมอบอ�านาจช่วงอนมุตักิารเบกิจ่ายเพือ่การจดัซือ้จดัจ้างซึง่ทรพัย์สนิและบรกิารเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี ้จะต้อง
ไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้

4. มอี�านาจออกค�าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิยั 
การท�างานภายในองค์กร

5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
7. ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทัง้นี ้อ�านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบรหิาร และผูร้บัมอบอ�านาจช่วงดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถงึอ�านาจทีท่�าให้ประธานกรรมการบรหิาร 
สามารถอนมุตัริายการทีต่น หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด (ตามข้อบงัคบั 
ของบริษัทและตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอนมุตัไิว้ รวมทัง้ก�าหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและ
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องดังกล่าว
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ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี 

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการด�าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถกูต้อง 

และครบถ้วน
6. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7. จดัท�ารายงานกจิกรรมของของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. ก�าหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ด�าเนนิการสรรหาและเสนอแนะผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ต่อคณะกรรมการบรษิทั
3. ก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
4. ดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับการดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา

ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. มีอ�านาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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กรอบของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.  หน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (Meeting – related Duties)
2.  ก�ากับให้การด�าเนินงานของบริษัทอยู่ภายในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ (Legal and Regulatory Compliance)
3.  ตระเตรียม รวบรวม และการกระจายข่าวสารข้อมูลของบริษัท (Preparation, Compilation and Dissemination of Information)
4.  ประสานงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างของทุนของบริษัท (Capital Increase and Restructuring)
5.  การได้มาและขายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท (Acquisition and Sales of Assets)
6.  หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ   รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานกุารบรษิทัดเูพิม่เตมิได้ที ่“นโยบายที ่5 เรือ่งเลขานกุารบรษิทั ในคูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี  
www.ple.co.th)

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

2.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกนิ 10 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ 
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

2.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

2.2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

2.2.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ 
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.3 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ 
ออกโดยจ�านวนทีใ่กล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที ่2 ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลาก 
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

2.4 ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ 
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน 
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2554

หน่วย : พันบาท

ล�ำดับ รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ค่ำตอบแทน จ�ำนวนเงิน

1 นายเสวก ศรีสุชาต ค่าเบี้ยประชุม 100

2 นายอ�านวย กาญจโนภาศ ค่าเบี้ยประชุม 100

3 นายพิสิฐ โรจนมงคล ค่าเบี้ยประชุม 100

4 นายพิสันต์ จินตนาภักดี ค่าเบี้ยประชุม 100

5 ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายปี

200
300

6 นายสมประสงค์ บุญยะชัย ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายปี

200
250

7 พลโทสินชัย นุตสถิตย์ ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายปี

200
250

8 นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ค่าเบี้ยประชุม 100

9 นายธาดา ชุมะศารทูล ค่าเบี้ยประชุม 100

รวม 2,000

หน่วย : พันบาท

ค่ำตอบแทน
ปี 2554 ปี 2553

จ�ำนวนรำย ค่ำตอบแทนรวม จ�ำนวนรำย ค่ำตอบแทนรวม

ค่าเบี้ยประชุม 9 1,200 11 1,560

ค่าตอบแทนรายปี 3 800 3 800

รวม 2,000 2,360

3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หน่วย : พันบาท

ค่ำตอบแทน
ปี 2554 ปี 2553

จ�ำนวนรำย ค่ำตอบแทน จ�ำนวนรำย ค่ำตอบแทน

เงินเดือน 9 21,727.71 10 22,250.00

โบนัส 8 1,826.50 10 3,746.64

รวม 23,554.21 25,996.64

3.3 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร จ�านวน 8 ราย ในปี 2554 เป็นจ�านวนเงิน 400,394.28 
บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพทิสโก้ร่วมทุน 1 เฉพาะส่วนของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545
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(4) การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการจดัระบบการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิให้มกีารเจรญิเตบิโต 
ที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของ
บริษัท ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาปรบัปรงุการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและครอบคลมุแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ให้เป็นสากลยิง่ขึน้ เพือ่ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของตลาดทุนไทย

4.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ในปี 2552 บริษัท ได้ก�าหนดให้มีการจัดท�า “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงานของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืปฏบิตัร่ิวมกนั คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตอินมุตันิโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(ฉบบัปรบัปรงุใหม่) ในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2552 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2552 ให้ถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2552 เป็นต้นไป โดย
เนื้อหาคู่มือ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)” ครอบคลุมเนื้อหา และหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน อันได้แก่

- นโยบายที่ 1 เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

- นโยบายที่ 2 เรื่องคณะกรรมการบริษัท

- นโยบายที่ 3 เรื่องคณะอนุกรรมการ

- นโยบายที่ 4 เรื่องฝ่ายบริหาร

- นโยบายที่ 5 เรื่องเลขานุการบริษัท

- นโยบายที่ 6 เรื่องระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

- นโยบายที่ 7 เรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 หมายเหตุ รายละเอียดของทุกนโยบายบริษัทได้ท�าการเผยแพร่ผ่านทาง www.ple.co.th

 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดท�าเป็นเอกสารคู่มือ การเผยแพร่ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท (www.ple.co.th) จุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท 
ได้รับทราบ และได้เห็นถึงเจตนาที่ดีของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าในการด�ารงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

4.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 จัดประชุมที่
โรงแรมอมิพเีรยีลควนีส์ปาร์ค และบรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผูถ้อืหุน้ 
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และ 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึก 
การประชมุถกูต้องครบถ้วน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระในการประชมุ และเสนอ
บคุคลเข้ารบัการคดัเลอืกเข้าเป็นกรรมการบรษิทั (รายละเอยีดเพิม่เตมิ “คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี www.ple.co.th)

4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่า
เป็นการสร้างความส�าเรจ็ในระยะยาวของบรษิทั (รายละเอยีดเพิม่เตมิ “คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี www.ple.co.th)
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4.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554 นั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัสอบถามและแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทัง้บนัทกึประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ทีส่�าคญั
ไว้ในรายงานการประชุม (ถ้ามี) (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.5 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และได้พจิารณาความเหมาะสม 
อย่างรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ โดยราคาและเงือ่นไขเสมอืนท�ารายการกบับคุคล
ภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ก�าหนดให้มรีะเบยีบในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน โดยได้กล่าวไว้ในหวัข้อ (5)  
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

4.7 จริยธรรมธุรกิจ

 บรษิทัได้ออกข้อพงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังาน เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องยดึถอืเป็นแนวทาง
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่  
สาธารณชน และสงัคม โดยให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้ลงนามรบัทราบและถอืปฏบิตั ิซึง่บรษิทัได้ตดิต่อสือ่สารกบัพนกังานอย่างสม�่าเสมอ 
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�า รวมถึงก�าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 3 ท่าน (คดิเป็นร้อยละ  
37.50 ของกรรมการทั้งคณะ) (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.9 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 แม้ว่าประธานกรรมการกบัประธานกรรมการบรหิารจะเป็นบคุคลเดยีวกนั แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทั ซึง่ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ป็นอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ จะท�าให้เกดิการถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงาน (รายละเอยีด
เพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร
แต่ละท่าน โดยจ�านวนค่าตอบแทนในปี 2554 ได้ระบุรายละเอียดในหัวข้อ (3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียด
เพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)
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4.11 การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมีการก�าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น โดยมีการ
ก�าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัได้จดัส่ง 
หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารให้กรรมการทกุท่านก่อนการประชมุล่วงหน้า 7 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการ 
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2553 
มีการประชุมคณะกรรมการ จ�านวน 5 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.12 คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2545 เพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 3 ท่าน 
ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 และตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552  
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน โดยก�าหนดภาระหน้าที่และอ�านาจการ
ด�าเนนิการของผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานไว้อย่างชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัให้เกดิประโยชน์ นอกจากนี้  
ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบ
อย่างสม�่าเสมอ

 บรษิทัมแีผนกตรวจสอบภายในขึน้เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทั 
เป็นไปตามแนวทางทีก่�าหนดและมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ให้ส่วนงานดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุ 
ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก�าหนดให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.14 รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และข้อมลูทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี  
งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ 
ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบควบคมุภายในของบรษิทั โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554

4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดว่ีาข้อมลูของบรษิทัทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิและทีไ่ม่ใช่การเงนิล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของ 
ผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทั จงึได้ก�าชบัให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูทีค่รบถ้วน ตรงต่อ 
ความเป็นจรงิ เชือ่ถอืได้ สม�า่เสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบรหิารของบรษิทัได้ให้ความส�าคญัและยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอดในส่วนของ 
งานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ ปัจจบุนั บรษิทัจดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัและรองประธาน
กรรมการบรหิาร ฝ่ายพฒันาธรุกจิและการลงทนุ ท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุทัว่ไป ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห์  
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2332-0345 หรือที่ 
Website: www.ple.co.th (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)
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(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

5.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

5.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัจะต้องไม่น�าความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัไปเปิดเผย หรอืแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม

5.3 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัจะต้องไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใช้ความลบั 
และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก�าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัด้วย ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบข้อบงัคบัดงักล่าวจะถอืว่าได้กระท�าผดิอย่างร้ายแรง

โดยบริษัทมีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาในเรื่องการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้  
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายตักเตือนด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือให้ออก (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

(6) การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน มีการวางระบบบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในควบคู่ไปด้วย โดยมี 
ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทตามแผนการ
ตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารใช้ทรพัยากรต่าง ๆ ของบรษิทัอย่างคุม้ค่า ไม่มกีารรัว่ไหล

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีความเพียงพอในด้านการเปิดเผยข้อมูล ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และเสร็จทันตามก�าหนดเวลา

3. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบาย ตรงกับข้อก�าหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวน
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ สามารถด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐาน
ความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ผู้บริหาร อย่างโปร่งใสมีความถูกต้องครบถ้วน

ทางคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้ยดึถอืวธิปีระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน ซึง่อ้างองิ “แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน” โดยมโีครงสร้าง
การควบคมุภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO) 
ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment)

• มกีารก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัไว้อย่างชดัเจนตลอดจนการก�ากบัดแูลกจิการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้

• มข้ีอพงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ และจรรยาบรรณของพนกังาน เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในทกุระดบัชัน้

• การจดัฝึกอบรมพฒันาทกัษะตามแผนพฒันาบคุลากรประจ�าปี เพือ่เสรมิสร้างพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ 
ในงาน

• ใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกส�าคัญในการผลักดัน สนับสนุน ให้ทุก ๆ ระดับ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบ ตระหนัก และเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 บรษิทัได้ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าความเสยีหาย  
หรอื ความผดิพลาดจะไม่เกดิขึน้ หรอืหากเกดิขึน้จะต้องอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยต้องประเมนิความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง และสม�่าเสมอ

3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities)

 บรษิทัก�าหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน ตลอดจนการควบคมุงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร โดย
ต้องได้รบัการตอบสนอง และปฏบิตัติามจากผูบ้รหิาร และพนกังานในทกุระดบัอย่างถกูต้อง และบรษิทัต้องปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบ
ข้อบงัคบั หรอื ค�าสัง่ ในสาระส�าคญั รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกีย่วกบังานก่อสร้าง

4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ( Information and Communication)

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ
จะต้องพจิารณา ด�าเนนิการในเรือ่งใดกต็าม ผูบ้รหิารและผูท้ีม่ส่ีวนรบัผดิชอบจะต้องจดัเตรยีมข้อมลูทีส่�าคญัต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และ
น�าเสนอ ทางเลือก วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท

5. การติดตาม และประเมินผล ( Monitoring)

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั หากขัน้ตอนหรอืการควบคมุใดทีเ่ป็นจดุอ่อน ฝ่ายบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาก�าหนด
มาตรการควบคมุ เพือ่แก้ไขปัญหานัน้อย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่งซึง่คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทั  
และการตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย มคีวามเหมาะสมและรดักมุเพยีงพอ สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทั และ
บรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการและผูบ้รหิารน�าไปใช้ โดยไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายซึง่อาจมคีวามขดัแย้ง 
ทางด้านผลประโยชน์ได้

 ในรอบปี 2554 มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 5 ครัง้ ในการประชมุทกุครัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก  
และมผีูต้รวจสอบภายใน ได้ประชมุร่วมกนั โดยไม่มฝ่ีายบรหิาร และจากผลการตรวจสอบระหว่างปีทีผู่ต้รวจสอบภายนอกประเมนิ ไม่มี
ข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัซึง่มผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และผูส้อบบญัชไีม่ได้รายงานว่าพบข้อพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั

รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 43



การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

รายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 12.8% จาก 7.96 พันล้านบาท ในปี 2553 เป็น 8.97 พันล้านบาท ในปี 2554 เช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมี
รายได้เพิม่ขึน้ 55.5% จาก 3.3 พนัล้านบาทในปี 2553 เป็น 5.12 พนัล้านบาท ในปี 2554 เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายได้จากงานในประเทศเดมิ  
และงานโครงการใหม่ที่รับในปี 2554

ต้นทุนในการให้บริการ

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 92.7% ในปี 2553 เป็น 99.2% ในปี 2554 เป็นผลจากต้นทุนทางตรงทั้งวัสดุก่อสร้าง 
และค่าแรงทั้งในประเทศ และต่างประเทศสูงขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเช่นเดียวกัน ท�าให้ในส่วนของบริษัทมีต้นทุนสูงขึ้นจาก 90%  
ในปี 2553 เป็น 98.9% ในปี 2554 และท�าให้ก�าไรขึ้นต้นลดลงจาก 10% ในปี 2553 เป็น 1.1% ในปี 2554

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมปรับตัวในอัตราลดลงจาก 6.6% ในปี 2553 เป็น 5.9%  
ในปี 2554 ในขณะที่บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจาก 8.3% ในปี 2553 เป็น 5.8% ในปี 2554 เป็นผลจากการปรับปรุง
กระบวนการท�างาน และการควบคุมต้นทุนค่าโสหุ้ยต่าง ๆ 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ จ�านวน 251.2 ล้านบาท ในปี 2554 เปรียบเทียบกับก�าไร 339 ล้านบาท  
ในปี 2553 ในส่วนของบรษิทัมกี�าไรลดลงจาก 364.9 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 109.8 ล้านบาท ในปี 2554 เป็นผลมาจากต้นทนุทางตรงทีส่งูขึน้  
ทั้งวัสดุอุปกรณ์และแรงงานรวมถึงการรับรู้ต้นทุนของโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้ส่งมอบงานในช่วงปี 2554 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ

กลุม่บรษิทัขาดทนุส�าหรบังวด จ�าวน 401.7 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบัก�าไรในปี 2553 จ�านวน 197.7ล้านบาท ในส่วนของบรษิทัมกี�าไรสทุธิ  
จ�านวน 51.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 จ�านวน 333 ล้านบาท จึงท�าให้กลุ่มบริษัทขาดทุนต่อหุ้น 0.37 บาท (สามสิบเจ็ดสตางค์)  
เปรียบเทียบกับก�าไรต่อหุ้น 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ในปี 2553 ในส่วนของบริษัทมีก�าไรต่อหุ้น 0.06 บาท (หกสตางค์) เปรียบเทียบกับ 
0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) ในปี 2553

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 กลุม่บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมจ�านวน 7.39 พนัล้านบาท ลดลง 39.3% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2553 จ�านวน 12.2 
พันล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 6.1% จาก 5.56 พันล้านบาท ในปี 2553 เป็น 5.91 พันล้านบาท ในปี 2554

สินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทลดลง 48.7% จากปี 2553 จ�านวน 8.56 พันล้านบาท เป็น 4.39 พันล้านบาท ในปี 2554 เป็นผล
จากการลดลงของมูลค่างานที่เสร็จ แต่ยังไม่เรียกเก็บของงานในต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11.7% จาก 3.51  
พันล้านบาท ในปี 2553 เป็น 3.92 พันล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่างานที่เสร็จ แต่ยังไม่เรียกเก็บ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
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สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.87 เท่าในปี 2554 เปรียบเทียบกับ 0.93 เท่าในปี 2553 ในขณะที่บริษัทมีอัตราสภาพคล่อง 1.2 
เท่าเปรียบเทียบกับ 1.17 เท่า ในปี 2553 

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 กลุม่บรษิทัมหีนีส้นิรวมลดลง 43.3% จากปี 2553 จ�านวน 9.85 พนัล้านบาท เป็น 5.58 พนัล้านบาท ในปี 2554

หนี้สินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทลดลง 45.3% จาก 9.19 พันล้านบาท ในปี 2553 เป็น 5.02 พันล้านบาท ในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินรับล่วงหน้าโครงการ ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 9.2% จาก 3.0 พันล้านบาท ในปี 2553 
เป็น 3.28 พันล้านบาท ในปี 2554 เป็นการเพิ่มของเงินกู้ระยะสั้น

นอกจากหนีส้นิข้างต้นแล้ว บรษิทัยงัมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าจากการให้บรษิทัในกลุม่ใช้วงเงนิค�้าประกนัและวงเงนิสนิเชือ่ร่วมกบั
บริษัท โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท
ปี 2554 ปี 2553

หนังสือค�้าประกัน วงเงินสินเชื่อ หนังสือค�้าประกัน วงเงินสินเชื่อ

บจ. ยูนิมาฯ 32.66 - 32.66 -

กิจการค้าร่วม 2,200.00 - 456.81 -

บจ. บ�ารุงเมือง พลาซ่า 425.00 - 425.00 -

บจ.เพาเวอร์ พรอสเพค 316.10 - 316.10 -

บจ. สิทธารมย์ 237.50 - 237.50 -

บจ. เทคเนอร์ 385.84 - 385.84 -

Power Line Engineering-Qatar W.L.L. 6,389.80 - 3,722.08

รวม 9,986.90 - 5,575.99 -

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 22.3% จาก 2.33 พันล้านบาท ในปี 2553 เป็น 1.81 พันล้านบาท ในปี 
2554 เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนเกนิมลูค่าหุน้ทีน่�าส่วนเกนิมลูค่าหุน้บางส่วนไปหกัลบกบัการขาดทนุสะสมและท�าให้ในส่วนบรษิทัไม่มี
ขาดทุนสะสมค้างอยู่ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2% จาก 2.57 พันล้านบาท ในปี 2553 เป็น 2.62 พันล้านบาท ในปี 2554 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าว จัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดท�า รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มแีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าการบนัทกึบญัชี 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวม มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชือ่มัน่ 
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 (นายเสวก ศรีสุชาต)
 ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
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ค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

บริษัทมีมติแต่งตั้ง นายอ�าพล จ�านงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที ่4387 หรอื นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกลุ ผูร้บับญัชอีนญุาต เลขที ่5369 แห่งบรษิทั เอส.เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิเซส จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชี 
ของบริษัท ในปี 2554 โดยก�าหนดค่าตรวจสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย: พันบาท

รายการค่าตรวจสอบ จ�านวน

ค่าตรวจสอบบัญชีรายปี 1,380

ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 450

รวม 1,830
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

	 1.		 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	งบก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	
เฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละป	ีของบริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	
จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และเฉพาะของบรษิทั	เพาเวอร์ไลน์	เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถกูต้องและ	
ครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงนิเหล่านี	้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	งบการเงนิ	
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมเป็นผลการด�าเนินงานส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2554	ถึงวันที่	23	พฤศจิกายน	2554		
ซึ่งรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	จ�านวน	2,712.26	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	30.22	ของรายได้รวม	และ
งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธนัวาคม	2553	นั้นมียอดสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธนัวาคม	
2553	จ�านวนเงิน	5,277.45	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	43.34	ของสินทรัพย์รวม	และมีรายได้ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	จ�านวนเงิน	3,976.56	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	49.99	ของรายได้รวม	งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	และความเห็นของข้าพเจ้า	
ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัจ�านวนเงนิของรายการต่างๆ	ของบรษิทัย่อยในต่างประเทศดงักล่าวซึง่รวมอยูใ่น	งบการเงนิรวมได้ถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่นัน้

	 2.		 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทัง้ทีเ่ป็นจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ	การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใช้และประมาณการเกีย่วกบัรายการ
ทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น	ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงินโดยรวม	
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

	 3.		 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.6	บริษัทฯ	ได้จัดท�างบการเงินรวม	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	โดยมิได้รวม	
งบการเงนิของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัย่อย	เนือ่งจากกรรมการของบรษิทัย่อยไม่ส่งมอบ	งบการเงนิของบรษิทัย่อยให้กบับรษิทัฯ	และไม่อนญุาต
ให้บริษัทฯ	ส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	เข้าไปรวบรวมข้อมูลทางบัญชีและการเงินจากสมุดบัญช	ีบัญชีท�าการ	เอกสารประกอบรายการบัญช	ีรวมถึงเอกสาร
อืน่ใดทีเ่กีย่วข้องเพือ่จดัท�างบการเงนิของบรษิทัย่อยดงักล่าว	งบการเงนิรวมจงึไมเ่ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	อย่างไรกต็าม	งบการเงนิรวมได้	
รวมสนิทรพัย์	และหนีส้นิของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2551	โดยมสีนิทรพัย์	จ�านวน	85.95	ล้านบาท	และหนีส้นิ	จ�านวน	300.40	ล้านบาท		
ปัจจุบันสินทรัพย์อาจมีมูลค่าลดลงและหนี้สินอาจมีมูลค่าสูงขึ้น	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุผลกระทบจากงบการเงินของบริษัทย่อยต่องบการเงินรวม	
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ได้

	 4.		 ยกเว้นผลของรายการปรบัปรงุเกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทัย่อยทีไ่ม่ได้น�ามาจดัท�างบการเงนิรวมทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป		
ตามที่กล่าวในวรรคที่	3	ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	
ส�าหรบัปี	สิน้สดุวนัเดยีวกนัของแต่ละปีของบรษิทั	เพาเวอร์ไลน์	เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และเฉพาะของบรษิทั	เพาเวอร์ไลน์	เอน็จเินยีริง่		
จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 5.		 โดยการแสดงความเห็นของข้าพเจ้ายังคงมีเงื่อนไขตามที่กล่าวในวรรคที่	4	ข้าพเจ้าให้สังเกตหมายเหตุประกอบ	งบการเงินข้อ	21	เมื่อ	
วนัที	่23	พฤศจกิายน	2554	บรษิทัฯ	ได้ท�าสญัญาขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยในต่างประเทศทัง้จ�านวน	โดยการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยในต่างประเทศ	มี
เงือ่นไขทีส่�าคญัในการทีบ่รษิทัย่อยในต่างประเทศต้องปลดภาระการค�า้ประกนัโครงการกบัสถาบนัการเงนิในต่างประเทศตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	
ข้อ	46.3	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	บรษิทัฯ	ยงัไม่ได้รบัการปลดภาระการค�า้ประกนั	ซึง่ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ	ชีแ้จงว่า	การปลดภาระค�า้ประกนัโครงการ
ของบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	

	 6.		 ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.1	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญช	ีซึ่งก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่		
1	มกราคม	2554	เป็นต้นไป	เพือ่จดัท�าและน�าเสนองบการเงนินี	้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2553	ทีน่�ามา	
แสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554
	
	 	 	 บริษัท	เอส.เค.	แอคเคาน์แต้นท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

   (นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4387
กรุงเทพมหานคร
วันที่	29	กุมภาพันธ์	2555

รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)48



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 	335,882,625	 	700,699,396	 	246,866,953	 	377,910,368	

เงินลงทุนชั่วคราว 10 	78,994,212	 	495,675,591	 	73,747,879	 	111,543,663	

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

บุคคลภายนอก	 11 	675,431,726	 	679,215,910	 	609,458,615	 	425,936,097	

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.2,	12 	2,534,585	 	1,869,315	 	11,099,914	 	25,578,046	

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	-	สุทธิ 13 	539,013,428	 	982,470,244	 	517,051,156	 	412,976,030	

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	-	สุทธิ 14 	1,580,015,439	 	4,016,471,649	 	1,388,440,792	 	1,012,571,469	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	สุทธิ

บุคคลภายนอกและบริษัทอื่น 15 	-	 	60,812,563	 	-	 	-	

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.2,	16 	22,427,649	 	14,752,708	 	571,522,662	 	503,766,991	

งานระหว่างก่อสร้าง 17 	650,828,682	 	347,712,018	 	362,594,175	 	315,976,741	

สินค้าคงเหลือ 	2,070,365	 	4,781,436	 	-	 	-	

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 18 	230,122,812	 	244,336,884	 	-	 	-	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กรมสรรพากร 	50,044,744	 	15,254,668	 	-	 	-	

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ 7.2 	2,582,499	 	5,319,570	 	5,163,146	 	29,841,908	

เงินทดรองจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน	-	สุทธิ 7.2 	204,323	 	40,650	 	4,623,505	 	33,199,732	

เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับโครงการ	-	สุทธิ 19 	136,732,268	 	794,447,184	 	109,916,715	 	242,269,850	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าห้องส�านักงาน 20 	-	 	160,085,801	 	-	 	-	

อื่น	ๆ 	82,634,974	 	41,254,856	 	17,842,757	 	14,653,131	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	4,389,520,331	 	8,565,200,443	 	3,918,328,269	 	3,506,224,026	

49รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ 21 	-	 	-	 	968,113,000	 	1,059,894,580	

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 22 	-	 	-	 	-	 	-	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 23 	128,351,205	 	181,381,445	 	128,351,205	 	181,381,445	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 24 	906,277,947	 	1,357,783,922	 	197,539,739	 	222,933,241	

ที่ดินรอการพัฒนา 	34,889,837	 	34,889,837	 	-	 	-	

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่า	-	สุทธิ 25 	1,246,616,977	 	1,301,775,741	 	158,368,478	 	-	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ 26 	3,990,199	 	6,892,249	 	3,123,720	 	3,934,587	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค�้า		
				ประกัน 27 	251,332,534	 	266,214,811	 	136,234,515	 	181,862,554	

ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย 	388,006,720	 	398,425,871	 	361,363,020	 	378,672,987	

อื่น	ๆ 	44,878,100	 	64,883,790	 	37,342,060	 	31,794,769	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	3,004,343,519	 	3,612,247,666	 	1,990,435,737	 	2,060,474,163	

รวมสินทรัพย์ 7,393,863,850	12,177,448,109	 	5,908,764,006	 	5,566,698,189	

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

50 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินที่ถึงก�าหนดช�าระแล้ว 29 	558,793,912	 	501,684,045	 	-	 	-	
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 30 	967,958,169	 	3,846,728,037	 	820,280,990	 	413,299,525	
เจ้าหนี้การค้า		

บุคคลภายนอก 	1,155,970,537	 	1,240,457,995	 	968,401,906	 	785,456,045	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.2 	121,920,350	 	21,217,172	 	27,325,620	 	29,550,930	

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 	257,238,128	 	328,543,718	 	216,789,432	 	192,885,989	
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย

บุคคลภายนอก 	34,771,361	 	32,881,361	 	-	 	-	
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.2 	39,626,954	 	14,840,679	 	217,523,390	 	164,007,875	

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีค่รบก�าหนดช�าระภายใน	
			หนึ่งปี 33 	47,500,000	 	42,000,000	 	-	 	-	
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ครบ
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 34 	2,289,467	 	4,407,070	 	100,487	 	2,088,562	
ต้นทุนที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 17 	209,379,562	 	226,034,662	 	164,723,141	 	213,478,729	
ประมาณการหนี้สินจากการถูกบอกเลิกสัญญา 31 	283,961,014	 	283,961,014	 	283,961,014	 	283,961,014	
ส�ารองเผื่อภาระหนี้สินของบริษัทย่อย 32 	-	 	-	 	68,342,741	 	68,342,741	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ 14 	-	 	2,767,021	 	-	 	2,767,021	
เจ้าหนี้อื่น

บุคคลภายนอก 	8,251,598	 	-	 	7,671,250	 	-	
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.2 	-	 	1,737,586	 	-	 	40,000	
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 	1,185,532,227	 	1,954,592,512	 	460,070,058	 	760,564,184	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	48,392,372	 	556,281,709	 	18,805,587	 	44,241,530	
อื่นๆ 	102,130,635	 	136,277,446	 	22,682,367	 	39,337,594	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	5,023,716,286	 	9,194,412,027	 	3,276,677,983	 	3,000,021,739	
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	สุทธิ 33 	431,960,108	 	462,873,952	 	-	 	-	
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	สุทธิ 34 	272,119	 	2,321,687	 	-	 	100,487	
ค่าจองสิทธิรับล่วงหน้า 	104,116,054	 	181,450,099	 	-	 	-	
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 35 	15,037,697	 	-	 	13,869,328	 	-	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	6,387,755	 	5,512,331	 	-	 	-	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	557,773,733	 	652,158,069	 	13,869,328	 	100,487	
รวมหนี้สิน 	5,581,490,019	 	9,846,570,096	 	3,290,547,311	 	3,000,122,226	

51รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 36

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ	1,092,297,712	หุ้น	มูลค่าหุ้น
ละ	1.00	บาท 	1,092,297,712	 	1,092,297,712	 	1,092,297,712	 	1,092,297,712	

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ				812,626,551	หุ้น	มูลค่าหุ้น
ละ	1.00	บาท 	812,626,551	 	812,626,551	 	812,626,551	 	812,626,551	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 38 	1,753,949,412	 	2,095,546,591	 	1,753,949,412	 	2,095,546,591	
ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแล้ว
ส�ารองตามกฎหมาย 37,	38 	2,600,000	 	60,800,000	 	2,600,000	 	60,800,000	

ยังไม่ได้จัดสรร 38 (728,708,638) (827,357,625) 	49,040,732	 (402,397,179)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 	-	 	11,934,813	 	-	 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 	1,840,467,325	 	2,153,550,330	 	2,618,216,695	 	2,566,575,963	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (28,093,494) 	177,327,683	 	-	 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	1,812,373,831	 	2,330,878,013	 	2,618,216,695	 	2,566,575,963	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	7,393,863,850	12,177,448,109	 	5,908,764,006	 	5,566,698,189	

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

52 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 	8,532,087,178	 	7,486,483,761	 	4,930,312,764	 	3,112,396,606	
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 	147,180,564	 	197,883,975	 	-	 	-	
รายได้จากการให้เช่า 	15,954,053	 	14,765,031	 	-	 	-	
รายได้จากการขาย 	143,224,754	 	101,237,563	 	-	 	-	
รายได้อื่น

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 21.1 	-	 	-	 	21,325,260	 	-	
ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ 	30,294,820	 	37,174,125	 	30,294,571	 	39,197,140	
ดอกเบี้ยรับ 	25,172,352	 	30,103,145	 	42,263,848	 	32,876,197	
อื่น	ๆ 	80,031,738	 	87,520,692	 	94,349,665	 	106,872,641	

รวมรายได้ 	8,973,945,459	 	7,955,168,292	 	5,118,546,108	 	3,291,342,584	
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 	8,464,103,364	 	7,015,521,869	 	4,875,493,617	 	2,801,845,312	
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 	114,035,663	 	148,613,852	 	-	 	-	
ต้นทุนจากการให้เช่า 	735,195	 	1,154,220	 	-	 	-	
ต้นทุนขาย 	166,190,313	 	132,126,348	 	-	 	-	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 	508,852,518	 	500,114,315	 	287,546,081	 	259,153,114	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) 	(151,793,888) 	(204,714,269) 	(182,429,739) 	(157,971,182)
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 21.2 	6,743,315	 	-	 	-	 	-	
ขาดทุนจากการซื้อคืนสิทธิการเช่า 	88,158,345	 	-	 	-	 	-	
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7.3,	39 	28,147,831	 	23,354,000	 	28,147,831	 	23,354,000	

รวมค่าใช้จ่าย 	9,225,172,656	 	7,616,170,335	 	5,008,757,790	 	2,926,381,244	
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 	(251,227,197) 	338,997,957	 	109,788,318	 	364,961,340	
ต้นทุนทางการเงิน 40 	(137,989,126) 	(130,269,890) (58,147,586) (31,984,900)
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 	(389,216,323) 	208,728,067	 	51,640,732	 	332,976,440	
ภาษีเงินได้ 	(12,495,445) 	(11,022,611) 	-	 	-	
ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวด 	(401,711,768) 	197,705,456	 	51,640,732	 	332,976,440	
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าการด�าเนิน
งานต่างประเทศ 	(10,584,843) 	26,886,802	 	-	 	-	
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด 	(10,584,843) 	26,886,802	 	-	 	-	
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด 	(412,296,611) 	224,592,258	 	51,640,732	 	332,976,440	

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 	(301,148,192) 	231,346,316	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	(100,563,576) 	(33,640,860)

	(401,711,768) 	197,705,456	

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 	(306,969,856) 	246,134,057	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	(105,326,755) 	(21,541,799)

	(412,296,611) 	224,592,258	

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 41 	(0.37) 	0.30	 	0.06	 	0.43	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

53รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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บาท
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บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม  รวม 

 ทุนที่ออก 

 และช�าระแล้ว 

 ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญ

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม 
 องค์ประกอบอื่น

ของ ส่วน

ของผู้ถือหุ้น 

 รวมส่วนของ 

 ผู้ถือหุ้นบริษัท 

จัดสรรแล้ว  

ส�ารองตาม

กฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร 

 การแปลงค่า 

การด�าเนินงาน

ต่างประเทศ
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ก่อนปรับปรุง)  546,148,856  2,095,546,591  60,800,000 (1,058,703,941) (2,852,928)  1,640,938,578  166,975,461  1,807,914,039 

โอนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

 เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย  4.5  -  -  -  -  -  - (16,200,000) (16,200,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 (หลังปรับปรุง)  546,148,856  2,095,546,591  60,800,000 (1,058,703,941)  (2,852,928)  1,640,938,578  150,775,461  1,791,714,039 

เพิ่มทุน  36  266,477,695  -  -  -  -  266,477,695  -  266,477,695 

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น

จำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  -  48,094,021  48,094,021 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด  -  -  -  231,346,316  14,787,741  246,134,057  (21,541,799)  224,592,258 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (หลังปรับปรุง)  812,626,551  2,095,546,591  60,800,000  (827,357,625)  11,934,813  2,153,550,330  177,327,683  2,330,878,013 

ลดส่วนเกินมูลคำ่หุ้นเพื่อชดเชยขำดทุนสะสม  38  -  (341,597,179)  -  341,597,179  -  -  -  - 

ลดส�ำรองตำมกฎหมำยเพื่อชดเชยขำดทุนสะสม 38  -  -  (60,800,000)  60,800,000  -  -  -  - 

จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำย 37  -  -  2,600,000  (2,600,000)  -  -  -  - 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมลดลงจำกกำร  - 

จ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 21.2  -  -  -  -  -  -  (100,094,422)  (100,094,422)

ผลตำ่งอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำกำรด�ำเนินงำนต่ำง
ประเทศ

ลดลงจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 21.2  -  -  -  -  (6,113,149)  (6,113,149)  -  (6,113,149)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด  -  -  -  (301,148,192)  (5,821,664)  (306,969,856)  (105,326,755)  (412,296,611)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  812,626,551  1,753,949,412  2,600,000 (728,708,638)  -  1,840,467,325  (28,093,494)  1,812,373,831 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
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31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553

บาท
บาท

บาท
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

 ทุนที่ออก 

 และช�าระแล้ว 

 ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญ

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม 

 รวม 

จัดสรรแล้ว

ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552  546,148,856  2,095,546,591  60,800,000  (735,373,619)  1,967,121,828 

เพิ่มทุน 36  266,477,695  -  -  -  266,477,695 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด  -  -  -  332,976,440  332,976,440 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  812,626,551  2,095,546,591  60,800,000  (402,397,179)  2,566,575,963 

ลดส่วนเกินมูลคำ่หุ้นเพื่อชดเชยขำดทุนสะสม 38  -  (341,597,179)  -  341,597,179  - 

ลดส�ำรองตำมกฎหมำยเพื่อชดเชยขำดทุนสะสม 38  -  -  (60,800,000)  60,800,000  - 

จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำย 37  -  -  2,600,000  (2,600,000)  - 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด  -  -  -  51,640,732  51,640,732 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  812,626,551  1,753,949,412  2,600,000  49,040,732  2,618,216,695 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

งบกระแสเงินสด
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้																												 	(389,216,323) 	208,728,067	 	51,640,732	 	332,976,440	
รายการปรับกระทบก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม		
			ด�าเนินงาน

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) 	(151,793,888) 	(204,714,269) 	(182,429,739) 	(157,971,182)
ค่าเสื่อมราคา																							 	137,300,752	 	210,159,771	 	41,135,314	 	50,434,495	
สิทธิการเช่าตัดจ�าหน่าย 	55,158,764	 	55,158,617	 	3,206,162	 	-	
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 	3,657,130	 	4,651,119	 	2,224,817	 	2,848,767	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก	ณ	ที่จ่ายตัดจ�าหน่าย 	3,127,151	 	2,854	 	3,003,333	 	-	
(ก�าไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 	(17,075) 	(143,332) 	(1,980) 	(109,777)
(ก�าไร)จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 	(340,446) 	(310,564) 	(318,669) 	(127,181)
(ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	6,743,315	 	-	 	(21,325,260) 	-	
(ก�าไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 	(991,607) 	-	 	-	 	-	
(ก�าไร)ขาดทนุจากการรบัคนืทนุจากเงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุ
ร่วมกัน 	-	 	-	 	(2,257,225) 	-	
(ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 	(12,189,495) 	(2,002,716) 	(12,189,246) 	(4,025,731)
ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 	19,368	 	2,301,364	 	17,906	 	2,299,085	
(ก�าไร)จากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 	(18,105,325) 	(35,171,409) 	(18,105,325) 	(35,171,409)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 	-	 	(9,488,100) 	-	 	(9,488,100)
ขาดทุนจากการซื้อคืนสิทธิการเช่า 	88,158,345	 	-	 	-	 	-	
(ก�าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง 	(13,984,066) 	51,745,811	 	(14,077,544) 	52,417,682	
ดอกเบี้ยรับ 	(25,172,352) 	(30,103,145) 	(42,263,848) 	(32,876,197)
ดอกเบี้ยจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน 	133,198,627	 	112,744,662	 	53,948,173	 	26,213,018	
ดอกเบี้ยจ่าย-ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 	223,055,602	 	236,891,820	 	-	 	-	
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 	15,037,697	 	-	 	13,869,328	 	-	
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานก่อสร้าง(โอนกลับ) 	(54,199,606) 	(72,901,821) 	(54,199,606) 	(72,901,821)
ก�าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

				สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 	(553,432) 	527,548,729	 	(178,122,677) 	154,518,089	
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า	-	บุคคลภายนอก 	(81,004,768) 	89,510,882	 	(92,271,899) 	203,625,804	
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	(665,270) 	9,998	 	(3,805,157) 	3,635,655	
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน 	(177,458,518) 	(52,308,856) 	8,697,478	 	123,827,175	
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 	(959,142,995) 	(1,977,131,512) 	(378,022,052) 	(262,301,202)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง 	(746,236,363) 	(213,820,039) 	(46,617,434) 	(211,782,416)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ 	2,711,070	 	(2,969,256) 	-	 	-	
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	15,013,822	 	1,024,292	 	-	 	-	
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	2,577,071	 	(4,874,182) 	24,539,578	 	(28,107,478)
(เพิม่ขึน้)ลดลงในเงนิทดรองจ่ายบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 	(163,673) 	37,453,038	 	28,513,979	 	(20,703,519)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับโครงการ 	(905,354,667) 	(275,369,822) 	135,129,816	 	(107,547,691)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	(87,550,576) 	7,887,607	 	(3,893,276) 	40,484,880	
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	(14,185,551) 	(37,691,260) 	(5,547,291) 	(34,523,641)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า	-	บุคคลภายนอก 	125,064,346	 	63,857,304	 	182,945,861	 	36,555,787	
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	100,703,178	 	7,907,800	 	(2,225,310) 	(60,030,532)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 	120,617,443	 	39,362,890	 	23,903,443	 	(32,949,340)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทุนที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 	32,915,308	 	(75,807,322) 	5,444,018	 	(88,363,255)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ 	(2,767,021) 	1,999,009	 	(2,767,021) 	1,999,009	
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	(1,737,586) 	-	 	(40,000) 	-	
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 	1,567,065,945	 	410,749,259	 	(300,494,126) 	133,220,018	
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	(195,306,343) 	172,420,522	 	(25,803,926) 	33,623,038	
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 	7,136,933	 	(356,697) 	(3,586,609) 	(73,045,238)
เงินสดจ่ายคืนค่าจองสิทธิรับล่วงหน้า 	(3,917,750) 	-	 	-	 	-	
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	875,424	 	2,092,093	 	-	 	-	
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน 	(1,201,363,973) 	(1,278,505,523) 	(634,022,605) 	(187,864,857)

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย 	127,137,311	 	-	 	127,137,311	 	-	
เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้นติบิคุคล	และภาษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่าย 	(128,994,195) 	(101,297,217) 	(112,830,677) 	(86,141,793)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 	(1,203,220,857) 	(1,379,802,740) 	(619,715,971) 	(274,006,650)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว 	(598,926,615) 	70,970,590	 	(72,414,038) 	31,732,337	
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว 	198,930,471	 	272,943,675	 	173,530,471	 	180,627,058	
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว 	(68,100,000) 	(315,179,235) 	(63,000,000) 	(210,109,777)
เงนิสดรบัจากเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 	-	 	69,465,000	 	4,060,000	 	77,499,000	
เงนิสดจ่ายในเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 	(7,650,000) 	(24,010,000) 	(38,391,000) 	(118,875,360)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	113,106,840	 	-	 	113,106,840	 	-	
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	-	 	-	 	-	 	(29,925,168)
เงินสดจ่ายช�าระเจ้าหนี้ค่าหุ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	-	 	(6,090,000) 	-	 	(6,090,000)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 	(81,470,191) 	(88,508,776) 	(16,156,323) 	(10,382,437)
เงินสดจ่ายช�าระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน 	(579,052) 	(15,474,867) 	-	 	(15,699,963)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 	12,598,873	 	26,642,129	 	12,585,851	 	7,875,249	
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 	71,135,565	 	186,066,051	 	71,135,565	 	186,066,051	
เงินสดรับคืนทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 	-	 	-	 	2,257,225	 	-	
เงินสดจ่ายซื้อคืนสิทธิการเช่า 	(153,903,390) 	-	 	(153,903,390) 	-	
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่า 	-	 	(30,600,000) 	-	 	-	
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(1,668,813) 	(2,293,877) 	(1,413,950) 	(413,200)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค�้า
ประกัน 	39,957,151	 	(80,214,696) 	45,628,039	 	(44,943,684)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าห้องส�านักงาน 	-	 	18,995,610	 	-	 	-	
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 	23,465,020	 	36,738,820	 	6,818,963	 	3,399,127	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลง
				จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	(360,969,792) 	-	 	-	 	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการลงทุน
				ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 	72,173,062	 	-	 	-	 	-	

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน            	(741,900,871) 	119,450,424	 	83,844,253	 	50,759,233	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 	1,891,954,868	 	1,514,809,427	 	406,981,465	 	96,818,228	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก 	-	 	41,500,000	 	-	 	-	
เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก 	-	 	(15,000,000) 	-	 	-	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	26,670,000	 	47,550,000	 	43,330,901	 	146,410,776	
เงนิสดจ่ายช�าระเงนิกูย้มืระยะสัน้บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 	(2,940,000) 	(49,590,000) 	-	 	(19,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 	48,226,056	 	563,135,635	 	-	 	-	
เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 	(73,639,900) 	(577,292,200) 	-	 	-	
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 	(4,167,171) 	(17,504,307) 	(2,088,562) 	(17,586,994)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 	-	 	266,477,695	 	-	 	266,477,695	
เงินสดรับช�าระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	-	 	76,950,433	 	-	 	-	
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย 	(295,214,127) 	(294,186,462) 	(43,395,576) 	(20,995,475)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 	1,590,889,726	 	1,556,850,221	 	404,828,228	 	452,124,230	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ 	(10,584,844) 	26,886,802	 	-	 	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	สุทธิ 	(364,816,846) 	323,384,707	 	(131,043,490) 	228,876,813	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด	(หมายเหตุ	9) 	700,699,396	 	377,314,689	 	377,910,368	 	149,033,555	
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสด	และรายการเทียบเท่าเงินสด 	75	 	-	 	75	 	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด	(หมายเหตุ	9) 	335,882,625	 	700,699,396	 	246,866,953	 	377,910,368	

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1 ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2531	และได้แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2545	ทะเบียนนิติบุคคลเลขที	่0107545000217	และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	
12	ธันวาคม	2545	

	 บรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิรบัเหมาตดิตัง้งานระบบไฟฟ้า	ระบบสือ่สารโทรคมนาคม	ระบบปรบัอากาศ	ระบบสขุาภบิาล	ระบบป้องกนัอคัคภียั	
และงานรับเหมาก่อสร้างโยธา	มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

•	 ส�านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่	ณ	เลขที่	2	ซอยสุขุมวิท	81	(ศิริพจน์)	ถนนสุขุมวิท	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	
ประเทศไทย

	 •	 ส�านักงานโครงการประเทศกาตาร์จดทะเบียนตั้งอยู่	ณ	P.O.	BOX	23637,	Bin	Mahmout	Area,	Doha	-	Qatar

	

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

2.1	 บริษัทฯ	ได้จัดท�างบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชี	กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

2.2	 งบการเงนินีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิยกเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบญัชี

2.3	 ในการจัดท�างบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	ต้องใช้การประมาณและ	
ข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้	ค่าใช้จ่าย	สินทรัพย์และหนี้สิน	และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ได้ประมาณไว้

	 2.4	 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	จึงได้มีการแปลงบการเงินภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

2.5	 กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการของงวดปัจจุบัน	ซึ่งไม่มีผลต่อก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวดหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้
รายงานไว้แล้ว	ดังนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภท

บาท บาท บาท
งบแสดงฐานะการเงิน	

	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-สุทธิ 681,085,225 (1,869,315) 679,215,910
	ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	 - 1,869,315 1,869,315
	หนี้สินที่ถึงก�าหนดช�าระแล้ว	 489,475,280 12,208,765 501,684,045
	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	

	จากสถาบันการเงิน	 3,858,936,802 (12,208,765) 3,846,728,037
	เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น 1,242,475,857 (2,017,862) 1,240,457,995
	เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 19,199,310 2,017,862 21,217,172
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3	 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่	และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง

3.1	 บริษัทฯ	ได้มีการน�ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และการ
ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่	และมาตรฐานการบญัชทีีม่กีารปรบัปรงุตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชี	
ฉบับที่	17/2553	ฉบับที่	50	ถึง	55/2553	และฉบับที่	8/2554	ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นใน
หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2554	มาถือปฏิบัติ	มีดังต่อไปนี้

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2552) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552) นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละข้อผดิพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2552) สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552) ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552) สัญญาเช่า	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2552) รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19 ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2552) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2552) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2552) ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	2	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	3		
(ปรับปรุง	2552)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5		
(ปรับปรุง	2552)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ	การด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	6 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่	15

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31 รายได้	–	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริการโฆษณา
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3.2	 มาตรฐานการบัญชีใหม่	การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม	่และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง	ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	16/2552	ฉบับที่	17/2553	ฉบับที่	51/2553	และฉบับที่	5	ถึง	7/2554	ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2555	และ	2556	บริษัทฯ	ยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้	มีดังต่อไปนี้

	  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2555

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20	 การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล	และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่ว
กับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12 ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552) การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล	และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่ว
กับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21 ภาษีเงินได้	–	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	25 ภาษีเงินได้	–	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น

	 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ	ได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการบญัชี	และการตคีวามมาตรฐานการบญัชดีงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิส�าหรบัปีทีเ่ริม่ใช้มาตรฐานการบญัช	ีและการตคีวามมาตรฐานการบญัชี
ข้างต้น	

4 เกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม

	 การจัดท�างบการเงินรวม	ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	
จ�ากัด(มหาชน)	ภายหลังจากได้ตัดยอดคงเหลือ	และรายการค้าระหว่างกันแล้ว	บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด(มหาชน)	ถือ
หุ้นในบริษัทย่อยตามอัตราส่วนดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

อัตราร้อยละของการลงทุน

จัดตั้งใน
ประเทศ

ณ วันที่

31
ธันวาคม 

2554

31
ธันวาคม 

2553

บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทั่วไป 99.99 99.99 ไทย

บริษัท	เพาเวอร์พรอสเพค	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานไอน�้า

55.00 55.00 ไทย

บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด รับเหมาก่อสร้าง 50.00 50.00 ไทย

61รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

อัตราร้อยละของการลงทุน

จัดตั้งใน
ประเทศ

ณ วันที่

31
ธันวาคม 

2554

31
ธันวาคม 

2553

Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,	สื่อสาร,	
ปรับอากาศและสุขาภิบาล	(เมื่อวันที่	23	
พฤศจิกายน	2554		บริษัทฯ	ได้ท�าการ
ขายหุ้นดังกล่าว	แล้วทั้งจ�านวน)

- 28.00 กาตาร์

บริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 97.00 97.00 ไทย

บริษัท	เอส	เอ	พี	เอส	2007	โฮลดิ้ง	จ�ากัด จัดสรรที่ดิน	รับซื้อ	ขาย	จ�านองและแลก
เปลี่ยนที่ดิน

99.99 99.99 ไทย

บริษัท	สิทธารมย์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด จัดสรรที่ดินรับ	ซื้อ	ขาย	จ�านองที่ดิน 99.99 99.99 ไทย

กิจการร่วมค้าระหว่าง	บริษัท	ไพโอเนียร์	
เทเลคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	และ	
บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	

จ�าหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	
อุปกรณ์ระบบ	ไฟฟ้า	สื่อสาร	และ
โทรคมนาคม	(ช�าระบัญชีแล้ว)

- 75.00 ไทย

กิจการร่วมค้า	พี	แอล	อี	และ	เอส.ที.ที. ติดตั้งเคเบิ้ลและ	ท่อร้อยสายโทรศัพท์
ใต้ดิน	(ช�าระบัญชีแล้ว)

- 50.00 ไทย

บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	
(มหาชน)	และบริษัท	อิตัลไทย	วิศวกรรม	
จ�ากัด	ร่วมค้า

ติดตั้งเคเบิ้ลใต้ดินแรงสูง
(ช�าระบัญชีแล้ว)

- 50.00 ไทย

กิจการร่วมค้าอีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ รับเหมาก่อสร้าง 51.00 51.00 ไทย

กิจการร่วมค้าพีเออาร์ รับเหมาก่อสร้าง 100.00 50.00 ไทย

	

4.2	 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทฯ

4.3	 ในการจัดท�างบการเงินรวมเงินลงทุนส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท	เพาเวอร์ไลน์		
เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั(มหาชน)	และส�าหรบัเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ	ถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ	99.99	ในการจดัท�างบการเงนิรวม		
บริษัทฯ	ค�านวณเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว	เสมือนหนึ่งถือหุ้นร้อยละ	100

4.4	 งบการเงินรวมนี้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการร่วมลงทุนในเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	ตามหมายเหตุ	22.2	

4.5	 งบการเงินของ	Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L.	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	รวมอยู่ในงบการเงินรวม		
แม้ว่าบรษิทัฯ	จะถอืหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ	28	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มอี�านาจควบคมุการบรหิารงานและได้รบัส่วนแบ่งก�าไรในอตัรา
ร้อยละ	55	ในไตรมาส	2	ปี	2554	บริษัทฯได้มีการปรับปรุงการรับรู้รายการเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว	จากเดิม
ที่เคยรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ	28	เป็นการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในอัตราร้อยละ	
55	ตามอตัราส่วนแบ่งก�าไรทีบ่รษิทัฯ	ได้รบัจากการลงทนุในบรษิทัย่อยดงักล่าว	เนือ่งจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ	พจิารณาว่า
อัตราส่วนการถอืหุ้นในอัตราร้อยละ	27	ส่วนที่เหลือเป็นการลงทนุโดยบริษัทฯ	ให้บุคคลอื่นถอืหุ้นแทนบริษัทฯ	ซึ่งส่วนของการ
ลงทนุดงักล่าวเสมอืนเป็นเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยแต่เป็นการถอืผ่านโดยบคุคลอืน่	บรษิทัฯ	จงึควรรบัรูม้ลูค่าเงนิลงทนุดงักล่าว
ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งก�าไรที่บริษัทฯ	ได้รับ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้มีการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการใหม่	โดยมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ดังนี้

62 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

  

งบการเงินรวม

ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภท

บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 109,940,202 (45,056,412) 64,883,790

	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 222,384,095 (45,056,412) 177,327,683

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 74,423,942 (16,200,000) 58,223,942

	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 166,975,461 (16,200,000) 150,775,461

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภท

บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553

	เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	 1,014,838,168 45,056,412 1,059,894,580

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 76,851,181 (45,056,412) 31,794,769

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

	เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	 984,913,000 16,200,000 1,001,113,000

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 42,327,543 (16,200,000) 26,127,543

	 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	21	เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	2554	บรษิทัฯ	ได้ขายเงนิลงทนุใน	Power	Line	Engineering	-		
Qatar	W.L.L.	ซึง่ได้รวมผลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้		
และงบกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2554	ถึงวันที่	23	พฤศจิกายน	2554	

4.6	 ในการจดัท�างบการเงนิรวมส�าหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	บรษิทัฯ	ไม่ได้น�างบการเงนิของบรษิทั	เทคเนอร์	
จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมาจัดท�างบการเงินรวม	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย	ณ	วันที่	30	กันยายน	
2551	โดยมีสินทรัพย์	จ�านวน	85.95	ล้านบาท	และหนี้สิน	จ�านวน	300.40	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ภายหลังจากวันที่ดังกล่าว	
บริษัทฯไม่ได้น�างบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดท�างบการเงินรวม	สาเหตุที่ไม่สามารถน�างบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว
มาจัดท�างบการเงินรวมได้	เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งมอบงบการเงินของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ	และ
ไม่อนญุาตให้บรษิทัฯ	ส่งเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ	เข้าไปรวบรวมข้อมลูทางบญัชแีละการเงนิจากสมดุบญัช	ีบญัชที�าการ	เอกสาร
ประกอบรายการบัญชี	รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชีของบริษัทย่อยเพื่อน�างบการเงินของบริษัทย่อยมา	
จดัท�างบการเงนิรวม	อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการเพือ่ให้ได้มาซึง่งบการเงนิของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัย่อย	
โดยบริษัทฯ	มีการด�าเนินการ	ดังนี้

63รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1.		 บริษัทฯ	(โจทก์)	ได้ฟ้องร้องคดีแพ่ง	ตามคดีด�าหมายเลข	763/2552	กับบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	(จ�าเลย)	ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ	และกรรมการของบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2552	เนื่องจากไม่ด�าเนินการใน
ฐานะบริษัทย่อยและกรรมการในบริษัทย่อย	ซึ่งกระท�าการผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมายหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการไม่น�าส่งงบการเงินเพื่อให้บริษัทฯ	จัดท�างบการเงินรวม	ท�าให้
บริษัทฯ	ในฐานะผู้ถือหุ้นเสียหาย	พร้อมกับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	จ�านวนเงิน	423.00	ล้านบาท	

	 เมื่อวันที่	10	มีนาคม	2554	ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานของสองฝ่ายแล้วมีค�าพิพากษาว่าโจทก์ถือหุ้นในบริษัท
จ�าเลย	เพียงร้อยละ	50.00	จึงไม่เกินกว่าร้อยละ	50.00	ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด	และในการออกเสียง	
ลงคะแนนในการประชมุโจทก์หรอืกรรมการฝ่ายโจทก์ไม่มอี�านาจในการควบคมุคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�าเลยและไม่มีอ�านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	เนื่องจากต้องให้
ประธานกรรมการเป็นผูช้ีข้าด	(ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัของจ�าเลย)	แม้ว่าโจทก์จะเคยให้จ�าเลยกูย้มืเงนิ	และท�าสญัญา
ค�า้ประกนัให้ไว้แก่ธนาคาร	และส่งตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการบรษิทัจ�าเลย	แต่โจทก์ไม่สามารถเข้าไปควบคมุบรหิาร
บรษิทัจ�าเลย	จงึถอืว่าจ�าเลยเป็นเพยีงบรษิทัร่วมของโจทก์เท่านัน้	จ�าเลยไม่ใช่บรษิทัย่อยของโจทก์	จ�าเลยจงึไม่มหีน้าที่
ต้องท�างบการเงินรายปีหรือรายไตรมาสส่งให้แก่โจทก์	เพื่อท�างบการเงินรวม	ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	แต่อย่างใด	และการที่จ�าเลยไม่จัดท�างบการเงินส่งให้แก่โจทก์	จึงไม่ได้ถือว่าเป็นการ
กระท�าละเมิดต่อโจทก์	โจทก์จึงไม่มีอ�านาจฟ้องบังคับให้จ�าเลยช�าระค่าเสียหายได้	ปัจจุบันบริษัทฯ	อยู่ระหว่างการ
อุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกา

	2.		 บรษิทัฯ	ได้ฟ้องร้องคดอีาญา	ตามคดดี�าหมายเลข	1326/2552	กบักรรมการของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	ซึง่เป็นกรรมการ
ของบรษิทัย่อย	เนือ่งจากกระท�าการผดิต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการตามกฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	จากการไม่น�าส่งงบการเงิน	เพื่อให้บริษัทฯ	จัดท�างบการเงินรวม	ท�าให้บริษัทฯ	ในฐานะผู้ถือหุ้นเสีย
หาย	และเมื่อวันที	่26	พฤษภาคม	2554	ศาลได้พิเคราะห์พยานและไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า	การบรรยายฟ้องของ
โจทก์เป็นเพียงการใช้ถ้อยค�าตามกฎหมาย	มิได้บรรยายข้อเท็จจริงและรายละเอียดพอสมควรเท่าที่จะท�าให้จ�าเลย
เข้าใจข้อหาได้ดี	การฟ้องโจทก์จึงเป็นการฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	จึงพิจารณายกฟ้อง

3.		 เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2552	บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นของบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	(ฝ่ายของบริษัทฯ)	ได้มีการช�าระค่าหุ้น
ส่วนทีเ่หลอืทัง้จ�านวนแล้ว	ท�าให้บรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้ดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้มจี�านวนหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าแห่ง
จ�านวนหุน้ของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	จงึได้มกีารลงมตขิอให้เปลีย่นแปลงอ�านาจกรรมการของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	
เพื่อให้กรรมการบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	ฝ่ายของบริษัทฯ	สามารถควบคุมบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	ได้	ตามรายงานการ
ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2553	วันที่	19	มกราคม	2553	ของบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอ�านาจกรรมการของบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	

	 	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2553	กรรมการของบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	อีกฝ่ายหนึ่งได้ท�าหนังสือร้องเรียนต่อศาลตามคดีด�า
หมายเลข	286/2553	ว่าไม่เคยเรยีกช�าระค่าหุน้	และขอคดัค้านมตติามรายงานการประชมุใหญ่วสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที่		
1/2553	เมือ่วนัที	่19	มกราคม	2553	ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	(ฝ่ายของบรษิทัฯ)	มมีตใิห้เปลีย่นแปลงอ�านาจ
กรรมการของบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

	 ต่อมาเมื่อวันที่	8	เมษายน	2553	บริษัทฯ	ได้ยื่นค�าร้องขอคัดค้านค�าร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	
1/2553	เมื่อวันที่	19	มกราคม	2553	ตามที่กรรมการของบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	ได้ฟ้องร้อง	โดยบริษัทฯ	ให้เหตุผลว่า
ก่อนทีบ่รษิทัฯ	จะยืน่ค�าขอจดทะเบยีนแก้ไขตามมตทิีป่ระชมุดงักล่าวนัน้	บรษิทัฯ	ได้ตรวจสอบถงึความถกูต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยชอบแล้ว	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี	

4.		 เมือ่วนัที	่11	มนีาคม	2553	บรษิทัฯ	มกีารฟ้องร้องกรรมการของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	ในคดอีาญาตามคดดี�าหมายเลข	
776/2553	ในฐานะบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทั	เทคเนอร์	จ�ากดั	เกีย่วกบัผูม้หีน้าทีจ่ดัท�าบญัช	ีซึง่
จะต้องรกัษาบญัชแีละเกบ็เอกสาร	แต่ไม่กระท�าการหรอืละเว้นกระท�าการในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย	
ศาลได้เลือ่นนดัไต่สวนมลูฟ้องไปวนัที	่24	พฤศจกิายน	2554	โดยได้หมายศาลเรยีกเอกสารจากบรษิทั	แปซฟิิก	เอสเตท		
ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของอาคารที่บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	เช่าเป็นส�านักงาน	(ซึ่งปัจจุบันได้ถูกปิด
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เนื่องจากไม่ได้จ่ายค่าเช่า	และเอกสารบางส่วนยังคงอยู่ในส�านักงาน	โดยทางบริษัท	แปซิฟิกฯ	ได้เก็บรักษาไว้)	แต่
ปรากฎว่าไม่มีผู้รับ	ทนายโจทก์จึงขอให้ศาลหมายเรียกกรรมการบริษัท	แปซิฟิก	เอสเตท	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	และ
เลื่อนการไต่สวนเป็นวันที่	20	มกราคม	2555	

	 ต่อมาเมื่อวันที่	20	มกราคม	2555	ได้มีการไต่สวนมูลฟ้อง	ศาลจึงมีค�าสั่งให้บริษัท	แปซิฟิกฯ	ส่งเอกสารตามหมาย
เรียก	และให้ฝ่ายโจทก์น�าเงินจ�านวนที่ตกลงกันมาวางที่ศาล	ภายในวันที่	31	มกราคม	2555	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดี

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	มีภาระค�้าประกันจากการที่บริษัทฯ	ได้ค�้าประกันให้กับบริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	กับ
สถาบันการเงิน	2	แห่งในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	(บางปะอิน)	และโครงการบ้านเอื้ออาทร
จังหวัดอ่างทอง	(วิเศษชัยชาญ)	เป็นวงเงินจ�านวน	412.20	ล้านบาท	ซึ่งปัจจุบันทั้ง	2	โครงการได้ถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิก
สัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย	โดยเรียกคืน	เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า	และริบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
เป็นจ�านวนเงนิรวม	387.86	ล้านบาท	ตามหมายเหต	ุ46.6	และบรษิทัฯ	ได้รบัรูร้ายการประมาณการหนีส้นิจากการถกู
บอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างแล้วเป็นจ�านวน	283.96	ล้านบาท	ตามหมายเหตุ	31

5 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 5.1 การรับรู้รายได้

•	 กลุ่มบรษิัทรับรูร้ายไดจ้ากงานก่อสรา้ง	ตามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็	ซึ่งก�าหนดโดยวศิวกรโครงการ	กลุม่บรษิัท
จะตัง้ส�ารองเผือ่ผลขาดทนุจากงานก่อสร้างทนัททีีท่ราบว่าจะมผีลขาดทนุเกดิขึน้	ส�าหรบัรายได้ทีร่บัรูแ้ล้วแต่ยงัไม่ถงึ
ก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็นมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

•	 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรรับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ	โดยค�านวณอัตราส่วน
ของงานที่ท�าเสร็จจากอัตราส่วนต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นของโครงการก่อสร้างตามอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นกับ
ต้นทุนประมาณการทั้งหมดของโครงการ

•	 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน	รับรู้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว

•	 รายได้จากการให้เช่ารับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ

•	 รายได้จากการขาย	รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

•	 ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ	โดยค�านวณจากยอดเงินต้นคงค้าง

•	 เงินปันผลรับรับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

	 5.2 การรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

•	 ต้นทุนงานก่อสร้างรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จซึ่งก�าหนดโดยวิศวกรโครงการ	ต้นทุนงานก่อสร้างที่จัดสรร
เข้าเป็นต้นทนุในการบรกิารแล้วแต่ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระตามสญัญาแสดงไว้เป็นต้นทนุทีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระ	ต้นทนุ
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีซึง่เกีย่วข้องกบักจิกรรมในอนาคตตามสญัญาไม่ได้รวมอยูใ่นต้นทนุค่าก่อสร้างและจะแสดงเป็น
งานระหว่างก่อสร้างตามสญัญา	ในกรณทีีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทนุงานก่อสร้างทัง้สิน้ของโครงการจะสงู
กว่ามูลค่ารายได้จากงานก่อสร้าง	บริษัทฯ	จะรับรู้เป็นต้นทุนบริการทันทีในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

•	 ต้นทนุขายบ้านพร้อมทีด่นิ	กลุม่บรษิทัได้ท�าการปันส่วนต้นทนุการพฒันาทัง้หมดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของแต่ละโครงการ	
(โดยค�านงึถงึต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิด้วย)	ให้กบับ้านพร้อมทีด่นิทีข่ายตามอตัราส่วนพืน้ทีท่ีข่ายของแต่ละโครงการ	และรบั
รู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

•	 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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 5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมเงนิฝากธนาคารประเภท	กระแสรายวนั	ออมทรพัย์	ประจ�าไม่เกนิ	3	เดอืน	ทีไ่ม่ตดิภาระ
ค�า้ประกนั	และเงนิลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ	3	เดอืนนบัจาก
วันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้	

	 5.4 เงินลงทุนชั่วคราว

	 เงนิลงทนุชัว่คราวเป็นเงนิลงทนุทีไ่ด้มาเพือ่เป้าหมายหลกัในการหาก�าไรจากการเปลีย่นแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้ถกูจดัประเภท
เป็นหลกัทรพัย์เพือ่ค้าและแสดงรวมอยูใ่นสนิทรพัย์หมนุเวยีนโดยก�าหนดช่วงเวลาสัน้หมายถงึช่วงระยะเวลาไม่เกนิ	3	เดอืนนบั
แต่เวลาที่ลงทุน

	 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งกลุ่มบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า	การซื้อ
และขายเงนิลงทนุบนัทกึข้อมลู	ณ	วนัทีซ่ือ้ขายซึง่เป็นวนัทีก่ลุม่บรษิทัตกลงทีจ่ะซือ้หรอืขายเงนิลงทนุ	หลกัทรพัย์เพือ่ค้าวดัมลูค่า
ในเวลาต่อมาด้วยมลูค่ายตุธิรรมของหน่วยลงทนุเป็นราคาประกาศจากกองทนุ	ณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ	รายการก�าไร
และรายการขาดทนุทัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิและยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์เพือ่ค้าจะรวมอยู่
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดขึ้น	ส�าหรับต้นทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายในระหว่างงวดค�านวณตามวิธีถัวเฉลี่ย

 5.5 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	ส�าหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณการจากลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่นแต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�าระหนี้

 5.6 สินค้าคงเหลือ

	 วัตถุดิบแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต�่ากว่า

 5.7  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ	ลดลงของมูลค่าโครงการ	ต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน	ค่าพัฒนาที่ดิน	ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการ	ค่าก่อสร้าง	และดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง

 5.8  บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 •	 บริษัทย่อย

	 บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�าเนินงาน	งบการเงินของบริษัท
ย่อยดังกล่าวน�ามารวมในการจัดท�างบการเงินรวม	

	 บรษิทัย่อยถกูน�ารวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่ได้รบัโอนมาซึง่อ�านาจควบคมุและต้องไม่น�ารวมตัง้แต่วนัทีอ่�านาจควบคมุ
หมดไป	บริษัทใช้วิธีซื้อส�าหรับการบันทึกการได้มาซึ่งบริษัทย่อย	ต้นทุนการได้มาซึ่งบริษัทย่อยวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ส่งมอบให้ในการได้มา	มูลค่าของหุ้นที่ออกให้	หรือหนี้สินที่ระบุได้	ณ	วันที่ได้มา	ส่วนของ
จ�านวนต้นทนุการได้มาซึง่บรษิทัย่อยทีส่งูกว่ามลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยทีไ่ด้มาจะบนัทกึเป็นค่า
ความนยิม	และ	ค่าความนยิมทดสอบการด้อยค่าทกุปีหรอืเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าจะด้อยค่าโดยแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผือ่
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	และขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้

	 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยแสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยใช้วธิรีาคาทนุและหกัด้วย	ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุ

•	 ส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 ส่วนได้เสียของบริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธีราคาทุนและแสดงในงบการ
เงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน	ซึ่งเป็นวิธีที่บริษัทฯรวมส่วนแบ่งรายได้	ค่าใช้จ่าย	สินทรัพย์	หนี้สินและกระแสเงินสด
ของกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแต่ละรายการในงบการเงนิ	บรษิทัฯ	รบัรูส่้วนของบรษิทัฯทีอ่ยูใ่นรายการก�าไรหรอืรายการ
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์จากบริษัทฯ	ให้กับกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าอื่น	

66 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 บรษิทัฯต้องไม่รบัรูส่้วนแบ่งของตนทีอ่ยูใ่นรายการซือ้สนิทรพัย์จากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัจนกว่าผูร่้วมค้าจะขายต่อ
สินทรัพย์นั้นให้กับบุคคลอิสระอีกฝ่ายหนึ่ง	อย่างไรก็ดี	รายการขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์จากกิจการร่วมค้าต้องรับ
รู้ทันทีเมื่อมีหลักฐานแสดงว่าเกิดการลดลงในมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์หมุนเวียนหรือเกิดการด้อยค่าขึ้น	

	 5.9  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุเป็นทีด่นิทีก่ลุม่บรษิทัถอืครองไว้โดยทีปั่จจบุนัยงัมไิด้ระบวุตัถปุระสงค์ของการใช้งานในอนาคต	
และ/หรอืมไีว้เพือ่หาประโยชน์จากการเพิม่มลูค่าของสนิทรพัย์	กลุม่บรษิทัวดัมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุตามวธิรีาคา
ทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 5.10  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	 ที่ดิน	ณ	วันเริ่มรายการบันทึกตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	วันเริ่มรายการบันทึก	ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์	ดังต่อไปนี้

จ�านวนปี

อาคาร	 20

เครื่องมือ	เครื่องจักรและอุปกรณ์	 	 5	–	20

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน	 3	–	7

ยานพาหนะ 5	–	7

	 งานระหว่างก่อสร้างแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์

	 การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น	ต้นทุนของการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นอย่างส�าคัญจะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น	และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	ต้นทุน
ของการปรับปรุงจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

	 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์	ค�านวณจากผลต่างระหว่าง	เงนิสดรบัสทุธกิบัราคาตามบญัชแีละ
รับรู้เป็นรายได้อื่น	หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.11  ต้นทุนการกู้ยืม

	 ต้นทุนดอกเบี้ยส�าหรับการกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง	อาคาร	และอุปกรณ์ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนของสินทรัพย์ตลอดช่วงเวลาที่จะสร้างให้เสร็จและเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์	
ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาว

5.12 สิทธิการเช่า

	 สิทธิการเช่าและอาคารบนสิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนเดิมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกสุทธิจาก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าตัด
จ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า	30	ปี

5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยต้นทุนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาแสดงตามราคาทุนเดิมที่รับรู้เมื่อเริ่ม
แรกหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	และตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาด
ว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา	5	-	10	ปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ภายหลงัซึง่เกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	จะถกูบนัทกึเพิม่ในบญัชขีองสนิทรพัย์ทีเ่กีย่วข้องต่อเมือ่มคีวาม
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	รายจ่ายที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่นๆ	จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

5.14 การด้อยค่า

	 ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	ใน
กรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อย
ค่าบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

•	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์	หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	แล้วแต่มูลค่าใดจะสูง
กว่าในการประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์	ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่า
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์	ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจาก
สนิทรพัย์อืน่	ๆ	ให้พจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืให้สอดคล้องกบัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดทีส่นิทรพัย์นัน้
มีความเกี่ยวข้องด้วย

	 การกลับรายการด้อยค่า

•	 กลุม่บรษิทัจะกลบัรายการบญัชขีาดทนุจากการด้อยค่า	หากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ช้ในการค�านวณมลูค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน

•	 กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย	์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบญัชภีายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ�าหน่าย	เช่นเดยีวกบัในกรณทีีไ่ม่เคยมกีารบนัทกึขาดทนุจากการด้อย
ค่ามาก่อน	รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.15  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

5.16 สัญญาเช่าระยะยาว

	 •	 กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

	 สญัญาระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรพัย์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ	ส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่าย	ฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	
หรอืมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่าโดยจ�านวนเงนิทีต้่องจ่าย
จะปันส่วนระหว่างหนีส้นิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพือ่ให้ได้อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อหนีส้นิคงค้างอยูโ่ดยพจิารณาแยก
แต่ละสัญญา	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตลอดอายขุองสญัญาเช่า	สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่ม
ราคาตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าแต่หากมคีวามไม่แน่นอนในสทิธกิารเป็นเจ้าของเมือ่สญัญา
สิน้สดุ	จะค�านวณค่าเสือ่มราคาตามอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอือายขุองสญัญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
ต�่ากว่า

	 สญัญาระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรพัย์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ	ส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า	
จะจดัเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานเงนิทีต้่องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงาน	(สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ด้รบัจากผูใ้ห้เช่า)		
จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น
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	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า	เช่น	เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

5.17  ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 กลุ่มบริษัทบันทึกเงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ

	 กลุม่บรษิทัรบัรูผ้ลประโยชน์พนกังานหลงัการเลกิจ้างหรอืเกษยีณอายเุพือ่จ่ายให้แก่พนกังานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย		
กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานค�านวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิค
การประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	(Actuarial	Technique)	และคดิลดผลประโยชน์โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วย	
ที่ประมาณการไว้	(Project	Unit	Credit	Method)	ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย	
ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบก�าหนดในเวลาใกล้เคียงกับก�าหนดช�าระของหนี้สินดังกล่าว	
กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงนิเดอืนพนกังาน	อตัราการลาออก	อตัราการตาย	อายงุาน	และ
ปัจจยัอืน่	กลุม่บรษิทับนัทกึประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานเป็นหนีส้นิไม่หมนุเวยีน	ทัง้นีค่้าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบั
ผลประโยชน์พนกังานจะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เพือ่กระจายต้นทนุดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

5.18 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	ยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	วันสิ้นงวด	แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราปิดซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	
ก�าไร(ขาดทุน)	จากการแปลงค่านี้	แสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดนั้น

	 รายการสนิทรพัย์และหนีส้นิของหน่วยงานอสิระในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราปิด	ณ	วนัทีใ่นงบการเงนิ	รายได้	
และค่าใช้จ่ายแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	ในระหว่างงวด	ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น	
เงินตราต่างประเทศ	แสดงเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 เมื่อกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายหน่วยงานอิสระในต่างประเทศ	จึงจะบันทึกผลต่างซึ่งแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายหน่วยงานอิสระในต่างประเทศนั้น	

5.19 การประมาณการหนี้สิน

	 กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกดิภาระผกูพนัในปัจจบุนัตามกฎหมายหรอื
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต	ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของ
ทรพัยากรเพือ่จ่ายช�าระภาระผกูพนัและจ�านวนทีต้่องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ถอื	รายจ่ายทีจ่ะได้รบัคนืบนัทกึ
เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายช�าระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

5.20  ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

	 ก�าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไร(ขาดทนุ)ส�าหรบังวด	ด้วยจ�านวน	ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญั
ที่ออกและเรียกช�าระแล้วระหว่างงวด	ซึ่งไม่ได้ค�านวณก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด	เนื่องจากบริษัทฯ	ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า

5.21  การจัดสรรก�าไรสะสม

	 การจดัสรรก�าไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	บรษิทัฯ	ต้องจดัสรรทนุส�ารองอย่างน้อยร้อยละ	5		
ของก�าไรประจ�าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมต้นปี	(ถ้าม)ี	จนกว่าทนุส�ารองดงักล่าวมจี�านวนเท่ากบัร้อยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	
ทุนส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็น	เงินปันผลไม่ได้	โดยบริษัทฯ	จะจัดสรรส�ารองเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 5.22  การปันส่วนก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

	 บรษิทัฯ	มกีารปันส่วนก�าไรหรอืขาดทนุ	และแต่ละส่วนประกอบในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ไปยงัส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่	
และส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุแม้ว่าการปันส่วนจะท�าให้ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุมยีอดคงเหลอืตดิลบ	โดยบรษิทัฯ	
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ไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังก�าไรหรือขาดทุนที่เป็นของรายงานงวดก่อนวันที่บริษัทฯ	จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้	ซึ่งเดิม
บรษิทัฯ	รบัรูผ้ลขาดทนุส่วนทีเ่กนิกว่าส่วนทนุของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุดงักล่าว	โดยหกัจากส่วนได้เสยีของบรษิทัใหญ่

5.23  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัหมายถงึบคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัถกูควบคมุโดยบรษิทัไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท	รวมถึงบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้น	บริษัทย่อย	และกิจการ
ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั	นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลซึง่ถอืหุน้ทีม่ี
สทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญักบับรษิทั	ผูบ้รหิารส�าคญั	กรรมการหรอืพนกังาน
ของบริษัท	ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว	และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

	 ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัแต่ละรายการ	บรษิทัค�านงึถงึเนือ้หาของความ
สัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

5.24  เครื่องมือทางการเงิน 

	 เครื่องมือทางการเงิน	สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
เงินลงทุน	ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม	หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย	เจ้าหนี้	และเงินกู้ยืม	ซึ่ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะส�าหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าจะก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	จะได้รับหรือต้อง
จ่ายช�าระ	โดยค�านวณหามูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ณ	วันสิ้นงวด	จะแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ	ก�าไร(ขาดทนุ)	ทีเ่กดิขึน้จรงิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถกูบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ

6 ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

	 ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2554	ผลจากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช	ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่	
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.1	กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้	

	6.1		 กลุม่บรษิทัได้ใช้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่	19	เรือ่ง	ผลประโยชน์ของพนกังาน	ในการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว	
กลุม่บรษิทัรบัรูส่้วนเพิม่หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์สะสมจนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2553	ตามงบการเงนิรวมและงบการเงนิ	
เฉพาะกิจการ	จ�านวน	40,544,621	บาท	และ	37,992,149	บาท	ตามล�าดับ	โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา	5	ปี	นบัจากวนัทีน่�ามาตรฐานการบญัชนีีม้าใช้ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการบญัชี	โดยมผีลกระทบต่อ		
งบการเงินดังนี้	

	 	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

การปรับปรุงงบการเงิน บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 8,108,924 7,598,430
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี ส�าหรับปี

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

บาท บาท

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้

	ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง	เพิ่มขึ้น 4,288,095 4,261,408

	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	เพิ่มขึ้น 3,820,829 3,337,022

	ก�าไรส�าหรับงวด	ลดลง (8,108,924) (7,598,430)

	ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	ลดลง (0.010) (0.009)

6.2	 กลุม่บรษิทัได้ใช้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่40	(ปรบัปรงุ	2552)	เรือ่ง	อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	ในการเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าว	มีผลกระทบต่องบการเงินดังนี้

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภท

การจัดประเภทรายการใหม่ บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 181,381,445 181,381,445

ที่ดินที่ไม่ใช้ด�าเนินงาน 181,381,445 (181,381,445) -

7 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บรษิทัฯ	มรีายการทีเ่กดิขึน้กบับคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องรายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า	และเกณฑ์ตามทีต่กลง
ร่วมกันระหว่างบริษัท	และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจสามารถสรุปได้ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 7.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบาย

การก�าหนดราคา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปี ส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2554

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2553

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2554

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2553

บาท บาท บาท บาท

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง อัตราที่ตกลงร่วมกัน - - 90,718 1,391,704

ดอกเบี้ยรับ อตัราร้อยละ	6.00	–	10.00	ต่อปี - - 33,426,228 29,733,930

รายได้อื่น อัตราที่ตกลงร่วมกัน - - 25,111,017 19,124,579

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม - - 10,643,464 13,845,363

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อัตราที่ตกลงร่วมกัน - - 1,045,667 -

ดอกเบี้ยจ่าย อตัราร้อยละ	5.85	–	6.25	ต่อปี - - 10,367,490 4,952,647

รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง อัตราที่ตกลงร่วมกัน - - 95,240,000 -

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	6.00	ต่อปี - 290,053 - 591,945

รายได้อื่น อัตราที่ตกลงร่วมกัน 10,264,950 14,409,682 23,874,878 29,298,759

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	7.00	ต่อปี 23,963 833,214 48,904 -

รายการธรุกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั

รายได้จากการขาย อัตราที่ตกลงร่วมกัน 11,988,127 9,882,497 - -

รายได้อื่น ราคาเทียบเคียงจากบุคคล
ภายนอก

718,717 609,825 718,717 609,825

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 18,863,424 27,296,561 18,863,424 27,296,561

ต้นทุนขาย อัตราที่ตกลงร่วมกัน 13,222,056 9,500,799 - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อัตราที่ตกลงร่วมกัน 1,405,683 1,166,561 1,405,683 1,136,981

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	6.00	ต่อปี 811,066 833,214 - -

รายการธุรกิจระหว่างผู้ร่วมค้า

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 71,070,988 25,049,529 - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อัตราที่ตกลงร่วมกัน 2,958,520 3,757,694 - -

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	6.00	ต่อปี 24,941 58,923 - -

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	6.00	ต่อปี - 301,724 - -

รายการธรุกจิกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั

มูลค่าการขายสินทรัพย์ อัตราที่ตกลงร่วมกัน - 29,000,000 - 29,000,000

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	6.00	ต่อปี - 231,781 - 231,781
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 7.2 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ระหว่างกัน

ลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ

	บริษัทย่อย

	บริษัท	เพาเวอร์พรอสเพค	จ�ากัด - - 1,883,129 4,109,775

	Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. - - - 4,555,514

	บริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด - - 293,180,739 293,180,739

	รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	กิจการร่วมค้า	พีเออาร์ - - 10,587,317 -

	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	บริษัท	โรงสี	ไฟนครหลวง	จ�ากัด 2,534,585 1,869,315 - -

	รวม 2,534,585 1,869,315 305,651,185 301,846,028

	หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 - - (294,551,271) (276,267,982)

สุทธิ	 2,534,585 1,869,315 11,099,914 25,578,046

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

	บริษัทย่อย

	บริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด - - 1,609,189 1,609,189

	รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	กิจการร่วมค้า	พีเออาร์ - - 5,040,498 -

	รวม - - 6,649,687 1,609,189

	หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 - - (1,609,189) (1,609,189)

สุทธิ	 - - 5,040,498 -

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

	บริษัทย่อย

	Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. - - - 1,577,197

รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

กิจการร่วมค้า	พีเออาร์ - - 40,969,639 -

	รวม - - 40,969,639 1,577,197
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	

	บริษัทย่อย

	บริษัท	เพาเวอร์พรอสเพค	จ�ากัด

	ยอดคงเหลือต้นงวด - - 36,435,000 17,875,000

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - 26,680,000 29,000,000

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - (4,060,000) (10,440,000)

	ยอดคงเหลือปลายงวด - - 59,055,000 36,435,000

	บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด

	ยอดคงเหลือต้นงวด - - 19,006,606 18,971,246

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - 35,360

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด - - 19,006,606 19,006,606

บริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด	

	ยอดคงเหลือต้นงวด - - 335,195,000 294,355,000

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - 11,711,000 40,840,000

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด - - 346,906,000 335,195,000

บริษัท	สิทธารมย์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด

	ยอดคงเหลือต้นงวด - - 46,000,000 46,000,000

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - -

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด - - 46,000,000 46,000,000

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

กิจการร่วมค้าอีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์

	ยอดคงเหลือต้นงวด - 1,960,000 - 4,000,000

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 24,010,000 - 49,000,000

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - (25,970,000) - (53,000,000)

	ยอดคงเหลือปลายงวด - - - -

	ผู้ร่วมค้า

	บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ากัด	(มหาชน)

	ยอดคงเหลือต้นงวด - - - -

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 7,650,000 - - -

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด 7,650,000 - - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	คุณชัชวาล	สุยะนันทน์

	ยอดคงเหลือต้นงวด 13,249,480 13,249,480 - -

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - -

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด 13,249,480 13,249,480 - -

คุณมะลิ	เอกอริยะกุล

	ยอดคงเหลือต้นงวด 21,799,480 21,799,480 - -

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - -

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด 21,799,480 21,799,480 - -

	รวมเงินต้น 42,698,960 35,048,960 470,967,606 436,636,606

	หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,799,480) (21,799,480) (19,006,606) (19,006,606)

	สุทธิ 20,899,480 13,249,480 451,961,000 417,630,000

ดอกเบี้ยค้างรับ	

	บริษัทย่อย

	บริษัท	เพาเวอร์พรอสเพค	จ�ากัด - - 4,843,484 1,986,928

	บริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด	 - - 99,325,993 72,280,378

	บริษัท	สิทธารมย์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด - - 15,392,185 11,869,685

	ผู้ร่วมค้า

	บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ากัด	(มหาชน) 24,941 - - -

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	คุณชัชวาล	สุยะนันทน์ 1,503,228 1,503,228 - -

	คุณมะลิ	เอกอริยะกุล 3,487,917 3,487,917 - -

	รวม 5,016,086 4,991,145 119,561,662 86,136,991

	หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,487,917) (3,487,917) - -

	สุทธิ 1,528,169 1,503,228 119,561,662 86,136,991

	รวมเงนิให้กูย้มืและดอกเบีย้ค้างรบั	-	สทุธิ 22,427,649 14,752,708 571,522,662 503,766,991

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้อื่น

	บริษัทย่อย

	บริษัท	เพาเวอร์พรอสเพค	จ�ากัด - - 109,357 280,500

	บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด - - 539,203 539,203

	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. - - - 19,118,656

	บริษัท	สิทธารมย์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด - - 90,000 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	กิจการร่วมค้า	อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ 2,374,600 4,625,990 4,846,123 9,440,796

	กิจการร่วมค้า	พีเออาร์ - 419,425 - 838,850

	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. 26,083 - 26,083 -

	บริษัท	เฟรม	เทคนิค	จ�ากัด	 182,194 173,600 182,194 173,600

	บริษัท	ยูไนเต็ด	เพาเวอร์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 159,622 100,555 159,622 100,555

รวม 2,742,499 5,319,570 5,952,582 30,492,160

	หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (160,000) - (789,436) (650,252)

สุทธิ 2,582,499 5,319,570 5,163,146 29,841,908

เงินทดรองจ่าย

	บริษัทย่อย

	บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด - - 1,914,155 1,522,192

	บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด - - 2,289,633 2,227,385

	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. - - - 29,304,000

	บริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด - - 2,003,350 1,647,090

	บริษัท	เอส	เอ	พี	เอส	2007	โฮลดิ้ง	จ�ากัด - - 706,000 685,800

	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. 204,323 - - -

	บริษัท	แอ็ดว๊านซ์	เพาเวอร์	เทคโนโลยี	จ�ากัด - 40,650 - 40,650

รวม 204,323 40,650 6,913,138 35,427,117

	หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (2,289,633) (2,227,385)

สุทธิ 204,323 40,650 4,623,505 33,199,732

เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับโครงการ

	บริษัทย่อย

	Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. - - - 597,263

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	คุณเสวก	ศรีสุชาต - 111,622 - -

	คุณชัชวาล	สุยะนันทน์ 2,705,300 2,705,300 - -

	Mr.	Nizar	Medhanna - 22,482,096 - -

	Mr.	Emad	Rashim	Ahmed	Mansoru - 46,898 - -

	Mr.	Jumaa	Eisa	Jumaa	AL	Hassan	AL	
Mohannadi 8,475,297 27,743,440 8,475,297 8,475,297

	รวม 11,180,597 53,089,356 8,475,297 9,072,560

	หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,475,297) (8,475,297) (8,475,297) (8,475,297)

สุทธิ 2,705,300 44,614,059 - 597,263
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินระหว่างกัน

เจ้าหนี้การค้าและเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า

	บริษัทย่อย

	บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด - - 11,887,662 10,351,620

	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	บริษัท	เฟรม	เทคนิค	จ�ากัด 5,890,678 9,480,848 5,890,678 9,480,848

	บรษิทั	ยไูนเตด็	เพาเวอร์	เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	 9,547,280 9,718,462 9,547,280 9,718,462

	บริษัท	โรงสี	ไฟนครหลวง	จ�ากัด 2,598,055 2,017,862 - -

	ผู้ร่วมค้า

บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ากัด	(มหาชน) 3,884,337 - - -

บรษิทั	รวมนครก่อสร้าง	(ประเทศไทย)	จ�ากดั 100,000,000 - - -

	รวม 121,920,350 21,217,172 27,325,620 29,550,930

เงินกู้ยืมระยะสั้น	

	บริษัทย่อย

	บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

	ยอดคงเหลือต้นงวด - - 157,410,776 30,000,000

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - 28,330,901 131,410,776

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - (4,000,000)

	ยอดคงเหลือปลายงวด - - 185,741,677 157,410,776

	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	กิจการร่วมค้า	อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์

	ยอดคงเหลือต้นงวด - - - -

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 7,350,000 - 15,000,000 -

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด 7,350,000 - 15,000,000 -

	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	บริษัท	พรอสแพค	จ�ากัด

	ยอดคงเหลือต้นงวด 13,000,000 13,000,000 - -

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 19,320,000 7,560,000 - -

	หัก	ลดลงระหว่างงวด (2,940,000) (7,560,000) - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด 29,380,000 13,000,000 - -

	ผู้ร่วมค้า

	บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ากัด	(มหาชน)

	ยอดคงเหลือต้นงวด - 2,040,000 - -

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 24,990,000 - -

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - (27,030,000) - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด - - - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	คุณเสวก	ศรีสุชาต

	ยอดคงเหลือต้นงวด - - - -

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 15,000,000 - 15,000,000

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - (15,000,000) - (15,000,000)

	ยอดคงเหลือปลายงวด - - - -

	คุณสุภนันท์	จุลวัจนะ

	ยอดคงเหลือต้นงวด 600,000 600,000 - -

	บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - -

	หัก	ลดลงระหว่างงวด - - - -

	ยอดคงเหลือปลายงวด 600,000 600,000 - -

	รวมเงินต้น 37,330,000 13,600,000 200,741,677 157,410,776

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

	บริษัทย่อย

	บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด - - 16,732,809 6,365,318

	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	กิจการร่วมค้า	อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ 23,963 - 48,904 -

	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	บริษัท	พรอสแพค	จ�ากัด 2,158,951 894,858 - -

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	คุณเสวก	ศรีสุชาต - 231,781 - 231,781

	คุณชัชวาล	สุยะนันทน์ 20,547 20,547 - -

	คุณสุภนันท์	จุลวัจนะ 93,493 93,493 - -

	รวม 2,296,954 1,240,679 16,781,713 6,597,099

	รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย 39,626,954 14,840,679 217,523,390 164,007,875

เจ้าหนี้อื่น

	บริษัทย่อย

	บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด - - - 40,000

	ผู้ร่วมค้า

	บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ากัด	(มหาชน) - 1,290,326 - -

	บรษิทั	รวมนครก่อสร้าง	(ประเทศไทย)	จ�ากดั - 447,260 - -

	รวม - 1,737,586 - 40,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	บริษัทย่อย

	บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด - - 672,945 1,393,615

	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	บรษิทั	ยไูนเตด็	เพาเวอร์	เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั 27,820 31,651 - -

	บริษัท	โรงสี	ไฟนครหลวง	จ�ากัด 31,350 - - -

	ผู้ร่วมค้า

	บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ากัด	(มหาชน) 4,193,309 7,103,295 - -

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	คุณพิสินต์	จินตนาภักดี 6,960 6,960 - -

	รวม 4,259,439 7,141,906 672,945 1,393,615

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินทดรองรับ

	บริษัทย่อย

	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. - - - 17,311,274

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	คุณเสวก	ศรีสุชาต - 13,662,000 - -

	Mr.	Nizar	Mehanna - 11,426,400 - -

	Mr.	Jumaa	Eisa	Jumaa	AL	Hassan	AL	
Mohannadi - 11,426,400 - -

	Mr.	Emad	Rashid	Ahmed	Mansour - 11,426,400 - -

	รวมเงินทดรองรับ - 47,941,200 - 17,311,274

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	กิจการร่วมค้า	พีเออาร์ - 22,996,886 43,529,063 45,993,772

	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นการให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	
ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	5.85-6.25	ต่อปี	และ	6.00-10.00	ต่อปี	ตามล�าดับ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	ชนิด
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	5.85-7.00	ต่อปี	และ5.85-6.25	ต่อปี	ตามล�าดับ	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 7.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,192,635 23,354,000 27,192,635 23,354,000

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 955,196 - 955,196 -

	รวม 28,147,831 23,354,000 28,147,831 23,354,000

 7.4 ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	โดยการถือหุ้นทางตรง

บริษัท	เพาเวอร์พรอสเพค	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	โดยการถือหุ้นทางตรง

บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด บริษัทย่อย	โดยการถือหุ้นทางตรง

Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. บริษัทย่อย	โดยการถือหุ้นทางตรง	
(สิ้นสุดวันที่	23	พฤศจิกายน	2554	จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
ภายหลังถือว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีกรรมการร่วมกัน)

บริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด บริษัทย่อย	โดยการถือหุ้นทางตรง

บริษัท	เอส	เอ	พี	เอส	2007	โฮลดิ้ง	จ�ากัด บริษัทย่อย	โดยการถือหุ้นทางตรง

บริษัท	สิทธารมย์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด บริษัทย่อย	โดยการถือหุ้นทางอ้อม	

ผ่าน	บริษัท	เอส	เอ	พี	เอส	2007	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

กิจการร่วมค้า	อีเอ็มซี	และ	เพาเวอร์ไลน์ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	โดยมีบริษัทฯ	เป็นผู้ร่วมค้า

กิจการร่วมค้า	พีเออาร์ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	โดยมีบริษัทฯ	เป็นผู้ร่วมค้า

บริษัท	พรอสแพค	จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยร่วมกัน

บริษัท	เฟรม	เทคนิค	จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ยูไนเต็ด	เพาเวอร์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	แอ็ดว๊านซ์	เพาเวอร์	เทคโนโลยี	จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	โรงสี	ไฟนครหลวง	จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อย

บริษัท	รวมนครก่อสร้าง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 ผู้ร่วมค้าของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ากัด	(มหาชน) ผู้ร่วมค้าของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

คุณเสวก	ศรีสุชาต บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ

คุณพิสันต์	จินตนาภักดี บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คุณสมศักดิ์	คุปตเมธี บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คุณชัชวาล	สุยะนันทน์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

คุณสุภนันท์	จุลวัจนะ	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์

คุณมะลิ	เอกอริยะกุล	 	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

Mr.	Nizar	Mehanna บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

Mr.	Jumaa	Eisa	Jumaa	Al	Hassan	Al	Mohannadi บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)
(ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วจากการขายหุ้น	เมื่อวันที่	27	กันยายน	2554)

Mr.	Emad	Rashid	Ahmed	Mansour บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

คุณดุจดาว	โรจนมงคล บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

8 รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

-	ซื้อสิทธิการเช่าเป็นเงินเชื่อ 7,671,250 - 7,671,250 -

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลง
สัดส่วน

	การลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

เงินลงทุนชั่วคราว 12,752,842 - - -

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 2,036,030 - - -

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 135,131,899 - - -

งานระหว่างก่อสร้าง 23,426,000 - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 69,897,358 - - -

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์-สุทธิ 7,128,729 - - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 360,968 - - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 27,599,760 - - -

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 3,958,385 - - -

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 88,202,021 - - -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 757,706 - - -

ต้นทุนที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 4,629,198 - - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 251,967,731 - - -

81รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ประกอบด้วย

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

	เงินสด 2,130,745 3,186,284 1,558,500 684,469

	เช็คในมือ 5,350 2,200,000 5,350 2,200,000

	เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 18,738,947 10,746,403 3,374,013 12,877,846

	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 62,336,215 431,915,133 55,159,778 352,816,750

	เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า	3	เดือน 162,671,368 202,651,576 136,769,312 9,331,303

	ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินอายุ	1	–	3	เดือน 90,000,000 50,000,000 50,000,000 -

	รวม 335,882,625 700,699,396 246,866,953 377,910,368

10 เงินลงทุนชั่วคราว

	 ประกอบด้วย

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

	หลักทรัพย์เพื่อค้า	-	ราคาทุน

	หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ 5,227,460 122,796,151 - 110,076,865

	หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดกสิกรไทย 86,825 84,795 86,825 84,795

	บวก	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เพื่อค้า 17,075 170,522 1,980 136,967

	หลักทรัพย์เพื่อค้า	-	มูลค่ายุติธรรม 5,331,360 123,051,468 88,805 110,298,627

	เงินฝากประจ�าประเภท	6	–	12	เดือน 3,662,852 372,624,123 3,659,074 1,245,036

	ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินอายุ	4	–	5	เดือน 70,000,000 - 70,000,000 -

	รวม 78,994,212 495,675,591 73,747,879 111,543,663

82 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

11 ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค้าส่วนที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ 15,450,277 - - -

ลูกหนี้การค้า	

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและเกินก�าหนด	3	เดือน 385,860,453 405,586,001 335,025,341 151,521,562

เกินก�าหนด	4	–	6	เดือน 100,085,182 51,566,655 81,983,514 39,757,002

เกินก�าหนด	7	–	12	เดือน 86,600,320 94,682,390 86,256,402 94,682,390

เกินก�าหนด	12	เดือน	ขึ้นไป	 443,824,674 587,334,097 310,341,671 435,818,954

รวม 1,031,820,906 1,139,169,143 813,606,928 721,779,908

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (356,389,180) (459,953,233) (204,148,313) (295,843,811)

สุทธิ 675,431,726 679,215,910 609,458,615 425,936,097

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีความ
เคลื่อนไหว	ดังนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ต้นงวด (459,953,233) (618,549,923) (295,843,811) (421,355,189)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (131,304,227) (43,586,449) (125,140,642) (34,873,976)

โอนกลับระหว่างงวด 234,423,400 179,100,047 216,391,260 137,302,262

ตัดหนี้สูญระหว่างงวด 3,559,152 - 3,559,152 -

(เพิ่มขึ้น)ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง
					อัตราแลกเปลี่ยน (3,114,272) 23,083,092 (3,114,272) 23,083,092

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–ปลายงวด (356,389,180) (459,953,233) (204,148,313) (295,843,811)

83รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

12 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค้า	

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและเกินก�าหนด	3	เดือน 2,534,585 1,869,315 10,587,317 -

เกินก�าหนด	4	-	6	เดือน - - - 1,953,467

เกินก�าหนด	7	-	12	เดือน - - - 3,592,697

เกินก�าหนด	12	เดือน	ขึ้นไป	 - - 295,063,868 296,299,864

	รวม 2,534,585 1,869,315 305,651,185 301,846,028

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 - - (294,551,271) (276,267,982)

	สุทธิ	 2,534,585 1,869,315 11,099,914 25,578,046

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีความ
เคลื่อนไหว	ดังนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ต้นงวด - - (276,267,982) (265,214,324)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - (19,710,239) (11,053,658)

โอนกลับระหว่างงวด - - 1,426,950 -

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–ปลายงวด - - (294,551,271) (276,267,982)

13 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 573,269,464 1,128,085,320 532,626,212 539,910,126

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (34,256,036) (145,615,076) (15,575,056) (126,934,096)

	สุทธิ 539,013,428 982,470,244 517,051,156 412,976,030

84 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	มีความ
เคลื่อนไหว	ดังนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ต้นงวด (145,615,076) (157,130,753) (126,934,096) (138,449,773)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (1,641,075) (237,124) (1,641,075) (237,124)

โอนกลับระหว่างงวด 114,413,678 - 114,413,678 -

(เพิม่ขึน้)ลดลงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น (1,413,563) 11,752,801 (1,413,563) 11,752,801

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–ปลายงวด (34,256,036) (145,615,076) (15,575,056) (126,934,096)

	 ลกูหนีเ้งนิประกนัผลงานเป็นเงนิทีล่กูค้าหกัเงนิประกนัผลงานในอตัราร้อยละ	5	–	10	ในแต่ละสญัญาของจ�านวนเงนิทีก่ลุม่บรษิทัเรยีก
เก็บจากลูกค้าในแต่ละงวดโดยลูกค้าจะคืนเงินประกันนี้เมื่อโครงการเสร็จตามที่ระบุในสัญญา

14 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ และเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ

	 ประกอบด้วย

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

มูลค่าสัญญา 69,258,721,126 54,042,284,249 43,480,650,384 36,296,861,862

รายได้จากการให้บริการที่รับรู้

-	รายได้จากการให้บริการที่รับรู้จนถึงต้นงวด 41,054,472,057 33,426,070,280 30,791,425,908 27,679,029,302

-	รายได้จากการให้บริการที่รับรู้ในระหว่างงวด 8,532,087,178 7,486,483,761 4,930,312,764 3,112,396,606

รวมรายได้จากการให้บริการที่รับรู้ 49,586,559,235 40,912,554,041 35,721,738,672 30,791,425,908

หัก	เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้าง (44,475,730,487) (36,898,849,413) (34,331,062,946) (29,781,621,460)

	สุทธิ 5,110,828,748 4,013,704,628 1,390,675,726 1,009,804,448

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 5,110,828,748 4,016,471,649 1,390,675,726 1,012,571,469

ลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในระหว่างงวด (3,528,578,375) - - -

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,234,934) - (2,234,934) -

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	–	สุทธิ 1,580,015,439 4,016,471,649 1,388,440,792 1,012,571,469

เงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ - (2,767,021) - (2,767,021)

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	บริษัทฯ	ได้โอนสิทธิในการรับเงินค่าก่อสร้าง
เป็นจ�านวนเงินประมาณ	8,889.65	ล้านบาท	และ	7,940.11	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ให้กับสถาบันการเงินเพื่อค�า้ประกันวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ	28

85รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

15 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บุคคลภายนอกและบริษัทอื่น – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2554

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี บาท บาท บาท บาท

เงินให้กู้ยืม

บริษัท	เอเพ็คซ์	คอนครีท	เทค	จ�ากัด 8.0 8.0 134,957,727 134,957,727 - -

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ป.เจริญวิเศษ 6.75 6.75 800,000 800,000 - -

บรษิทั	สริเิสร	ีอนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั 15.0 15.0 2,000,000 2,000,000 - -

	รวม 137,757,727 137,757,727 - -

ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท	เอเพ็คซ์	คอนครีท	เทค	จ�ากัด 30,838,422 30,838,422 - -

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ป.เจริญวิเศษ 183,711 183,711 - -

บรษิทั	สริเิสร	ีอนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั 596,919 596,919 - -

	รวม 31,619,052 31,619,052 - -

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 169,376,779 169,376,779 - -

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (169,376,779) (108,564,216) - -

	สุทธิ - 60,812,563 - -

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	มีความ
เคลื่อนไหว	ดังนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ต้นงวด (108,564,216) (108,564,216) - -

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (60,812,563) - - -

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ปลายงวด (169,376,779) (108,564,216) - -

	 ตามงบการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	เงนิให้กูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบัข้างต้น	เป็นรายการบญัชขีองบรษิทั	
เทคเนอร์	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	ในปัจจบุนับรษิทัฯ	ยงัไม่ได้รบั	งบการเงนิและข้อมลูทางบญัชแีละการเงนิของบรษิทัย่อย
ตามหมายเหตุ	4.6	อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เห็นว่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะไม่
ได้รับคืน	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการล้มละลาย	ซึ่งคาดว่าจะมีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะช�าระหนี้คืนให้แก่บริษัทย่อย	จึง
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�านวนในงบการเงินรวม

86 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

16 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม 
2553

31 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม 
2553

บาท บาท บาท บาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 42,698,960 35,048,960 470,967,606 436,636,606

ดอกเบี้ยค้างรับ 5,016,086 4,991,145 119,561,662 86,136,991

	รวม 47,715,046 40,040,105 590,529,268 522,773,597

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,287,397) (25,287,397) (19,006,606) (19,006,606)

	สุทธิ 22,427,649 14,752,708 571,522,662 503,766,991

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	มีความ
เคลื่อนไหว	ดังนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ต้นงวด (25,287,397) (25,287,397) (19,006,606) (18,971,246)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - (35,360)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ปลายงวด (25,287,397) (25,287,397) (19,006,606) (19,006,606)

87รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

17 งานระหว่างก่อสร้าง

	 ประกอบด้วย

ลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ต้นทุนการให้บริการ

	-	ต้นทุนที่ถึงก�าหนดช�าระจนถึงสิ้นงวด 47,829,826,515 38,311,694,066 33,734,581,108 28,694,123,188

	-	ต้นทุนที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 209,379,562 226,034,662 164,723,141 213,478,729

รวมต้นทุนการให้บริการ 48,039,206,077 38,537,728,728 33,899,304,249 28,907,601,917

หัก	ต้นทุนในการให้บริการที่รับรู้	

	-	ต้นทุนในการให้บริการที่รับรู้จนถึงต้นงวด (38,457,728,332) (31,174,494,841) (28,661,216,457) (25,789,779,864)

	-	ต้นทุนในการให้บริการที่รับรู้ในระหว่างงวด (8,464,103,364) (7,015,521,869) (4,875,493,617) (2,801,845,312)

รวมต้นทุนการให้บริการที่รับรู้ (46,921,831,696) (38,190,016,710) (33,536,710,074) (28,591,625,176)

ลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
			ในระหว่างงวด (466,545,699) - - -

งานระหว่างก่อสร้าง 650,828,682 347,712,018 362,594,175 315,976,741

18 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	 ประกอบด้วย

ลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ที่ดิน 67,759,465 96,129,537 - -

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 162,363,347 148,207,347 - -

	รวม 230,122,812 244,336,884 - -

	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวทั้งจ�านวน	ไว้เป็นหลัก
ทรัพย์ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ	28

88 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

19 เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับโครงการ – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

ลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับโครงการ 203,125,944 862,789,061 169,244,541 303,545,877

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (66,393,676) (68,341,877) (59,327,826) (61,276,027)

	สุทธิ 136,732,268 794,447,184 109,916,715 242,269,850

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	มีรายการ
เคลื่อนไหว	ดังนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ต้นงวด (68,341,877) (78,494,556) (61,276,027) (71,618,332)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - (295,219) - (105,593)

โอนกลับระหว่างงวด 1,948,201 10,447,898 1,948,201 10,447,898

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ปลายงวด (66,393,676) (68,341,877) (59,327,826) (61,276,027)

20 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าห้องส�านักงาน

	 ตามงบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าห้องส�านักงาน	จ�านวนเงิน	19,334,064	กาตาร์ริยาล	เป็นเงินจ่าย
ล่วงหน้า	ให้แก่	Dar	Investment	&	Development	L.L.C.	เพื่อให้ได้สิทธิเก็บกินของห้องส�านักงานใน	Palm	Towers	ที่ตั้งอยู่ในเมือง
โดฮา	ประเทศกาตาร์	ซึง่มรีาคาทัง้สิน้	19,334,064	กาตาร์รยิาล	ปัจจบุนั	Palm	Towers	อยูร่ะหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะส่งมอบห้อง
ส�านกังานดงักล่าวให้บรษิทัย่อย	ได้ภายในวนัที	่31	ธนัวาคม	2554	ซึง่บรษิทัย่อยคาดว่าจะเข้าควบคมุและใช้ประโยชน์ในห้องส�านกังาน
ดงักล่าวได้เป็นเวลา	99	ปี	โดยสามารถต่ออายไุด้ด้วยระยะเวลาเดยีวกนั	เนือ่งจากบรษิทัย่อยต้องการเงนิทนุมาเพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน
และลดดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิจากการกูย้มื	ฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อยจงึมกีารวางแผนทีจ่ะจ�าหน่ายสทิธเิกบ็กนิของห้องส�านกังานดงักล่าว	
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถจ�าหน่ายได้ภายในหนึ่งปี

89รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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21	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	–	สุทธิ

	 	 ประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทธุรกิจ ประเทศที่
จดทะเบียนจัด

ตั้ง

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2553

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2553

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2553

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2553

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัท	ยูนิมา	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
ทั่วไป

ประเทศไทย 300.0 300.0 99.99 99.99 245,000,000 245,000,000 - -

บริษัท	เพาเวอร์พรอสเพค	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และพลังงานไอน�้า ประเทศไทย

200.0 200.0 57.90 57.90 118,120,000 118,120,000 - -

บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด รับเหมาก่อสร้าง ประเทศไทย 41.25 41.25 50.00 50.00 30,000,000 30,000,000 - -

บริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 625.0 625.0 97.00 97.00 500,000,000 500,000,000 - -

Power	Line	Engineering	-	
	Qatar	W.L.L.

รบัเหมาตดิตัง้ระบบไฟฟ้า	สือ่สาร	 ประเทศกาตาร์ - 30.0 - 55.00 - 91,781,580 - -

ปรับอากาศ	และสุขาภิบาล (ล้าน
กาตาร์ริยาล)

- -

บริษัท	เอส	เอ	พี	เอส	2007
			โฮลดิ้ง	จ�ากัด

จัดสรรที่ดิน	รับซื้อ	ขาย	จ�านอง - -

และแลกเปลี่ยนที่ดิน ประเทศไทย 160.0 160.0 99.99 99.99 159,993,000 159,993,000 - -

	รวมเงินลงทุน 1,053,113,000 1,144,894,580 - -

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน-บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด (30,000,000) (30,000,000) - -

	ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุ-บรษิทั	บ�ารงุเมอืงพลาซ่า	
จ�ากัด

(55,000,000) (55,000,000) - -

	สุทธิ 968,113,000 1,059,894,580 - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2554	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2554	มีมติให้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	Power	Line	
Engineering	–	Qatar	W.L.L.	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�าเนินงานในต่างประเทศ	ทั้งจ�านวนโดยตกลงโอนหุ้นสามัญจ�านวน	840,000	หุ้น	
มูลค่าหุ้นละ	10.0	กาตาร์ริยาล	เป็น	เงินจ�านวน	8.40	ล้านกาตาร์ริยาล	และเมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2554	บริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญา
ขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง่ให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิจ�านวน	540,000	หุน้	จ�านวนเงนิ	8.70	ล้านกาตาร์	รยิาล	คดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ	18.00	ของทนุในบรษิทัย่อย	และกรรมการของบรษิทัฯ	จ�านวน	300,000	หุน้	จ�านวนเงนิ	4.50	ล้านกาตาร์รยิาล	คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ	10.00	ของทุนในบริษัทย่อย	ซึ่งในสัญญาการขายเงินลงทุนมีเงื่อนไขที่ส�าคัญ	ดังนี้

1.	 ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงราคาซือ้ขายหุน้สามญัจ�านวน	840,000	หุน้	เป็นเงนิจ�านวน	13.20	ล้านกาตาร์รยิาล	โดยตกลงทีจ่ะ
ต้องมกีารช�าระค่าหุน้ดงักล่าวก่อนการโอนหุน้สามญั	ซึง่บรษิทัฯ	ได้มกีารรบัช�าระค่าหุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิและกรรมการ
ของบริษัทฯ	ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2554	

2.	 บริษัทฯ	จะได้รับการปลดภาระการค�า้ประกันวงเงินสินเชื่อโครงการของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ	
ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯ	ยังไม่ได้รับการปลดภาระการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว	เนื่องจากอยู่
ระหว่างการด�าเนินการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

		 21.1	 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ	มีมูลค่าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ดังนี้

บาท

ราคาขาย 113,106,840

หัก	ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L.	 (91,781,580)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 21,325,260

	 21.2	 ตามงบการเงินรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย	ณ	วันที่	23	พฤศจิกายน	2554	ดังนี้

งบการเงินของบริษัทย่อย

บาท

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 360,969,792

เงินลงทุนชั่วคราว 897,887,886

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 187,908,126

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 735,723,968

มูลค่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 3,528,578,375

งานระหว่างก่อสร้าง 466,545,699

เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับโครงการ 1,623,026,413

เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับอาคาร 166,272,692

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 23,039,553

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 402,375,397

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 1,274,701

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 28,380,000

	รวมสินทรัพย์ 8,421,982,602
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินของบริษัทย่อย

บาท

หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,774,683,122

เจ้าหนี้การค้า 297,753,825

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 192,774,216

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 2,585,063,930

	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 317,269,783

	อื่น	ๆ 28,380,000

	รวมหนี้สิน 8,195,924,876

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 226,057,726

หัก	ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย (100,094,422)

ส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม 125,963,304

ราคาขาย 113,106,840

หัก	ส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม (125,963,304)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่โอนเข้า
	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 6,113,149

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม 6,743,315

22 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 ประกอบด้วย

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท

	เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามวิธีราคาทุน - 15,000,000

	หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - (15,000,000)

	สุทธิ - -

22.1		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	2	แห่ง	และ	4	แห่ง	ตามล�าดับ	โดย		
ณ	วนัที่	31	ธันวาคม	2554	กจิการที่ควบคุมร่วมกัน	2	แห่ง	ที่มีการเลิกกิจการได้ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว	โดยบริษัทฯ	ได้รับเงิน
คืนทุนจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันทั้ง	2	แห่งเป็นจ�านวนเงิน	2.26	ล้านบาท

22.2		 เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2554	บริษัทฯ	และบริษัท	รวมนครก่อสร้าง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็น	ผู้ร่วมค้าในกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน	ในกิจการร่วมค้า	พีเออาร์	ได้ท�าบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนการแบ่งงาน	การแบ่งปันผลก�าไร	
หน้าที่	และความรับผิดชอบร่วมกัน	ซึ่งเนื้อหาสาระส�าคัญตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า
บรษิทัฯ	จะเป็นผูม้อี�านาจในการบรหิารกจิการร่วมค้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว	ยกเว้นการบรหิารงานในส่วนทีม่กีารแบ่งงานให้แก่บรษิทั	
รวมนครก่อสร้าง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ผู้ร่วมค้าเป็นผู้มีอ�านาจในการบริหารแต่เพียงผู้เดียว	และผู้ร่วมค้าจะไม่ต้องรับผิดชอบ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ต่อภาระหนี้ใดๆ	รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะหนี้ที่กิจการร่วมค้ามีต่อธนาคาร	หน่วยงานราชการ	และบุคคลภายนอกทั้งที่มีอยู่
เดิม	หรือที่เพิ่มขึ้นใหม่ในอนาคต	และในกรณีที่มีการเรียกร้องให้ผู้ร่วมค้าต้องรับผิดชอบในหนี้	ค่าใช้จ่าย	ค่าเสียหาย	หรือ
ต้องรับผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม	คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากกิจการร่วมค้า	และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เต็ม
จ�านวน	โดยที่กิจการร่วมค้าและคู่สัญญาต้องรับผิดชอบโดยไม่โต้แย้งแต่ประการใด	ยกเว้นกรณีรับความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการกระท�าของผู้ร่วมค้า	หรือเกิดจากความผิดบกพร่องในการท�างานในส่วนที่ผู้ร่วมค้าเป็นผู้รับผิดชอบ	โดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ	เห็นว่าผลของการท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว	ส่งผลให้บริษัทฯ	มีสัดส่วนในการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า	
พีเออาร์	เปลี่ยนแปลงจากเดิมอัตราร้อยละ	50	เป็นอัตราร้อยละ	100	โดยบริษัทฯ	ได้รับรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ในการร่วมลงทุนดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	 จ�านวนรวมของส่วนได้เสียในสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ	มีอยู่ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	โดยคิดตาม
สัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดังนี้

 

งบแสดงฐานะการเงินตามสัดส่วน

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท

	สินทรัพย์หมุนเวียน	 836,228,713 444,817,783

	หนี้สินหมุนเวียน (928,058,888) (503,681,884)

	หนี้สินสุทธิ (91,830,175) (58,864,101)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสัดส่วน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท

	รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,020,124,597 412,362,005

	รายได้อื่น 3,841,779 3,240,150

	รวมรายได้ 1,023,966,376 415,602,155

	ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 998,875,740 402,896,157

	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,272,228 7,929,841

	รวมค่าใช้จ่าย 1,005,147,968 410,825,998

	ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 18,818,408 4,776,157

	ต้นทุนทางการเงิน 380 606,117

	ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 18,818,028 4,170,040

	ภาษีเงินได้ 5,834,714 1,415,966

	ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับงวด 12,983,314 2,754,074
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

23 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ซื้อ จ�าหน่าย

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม2553

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

บาท บาท บาท บาท

ราคาทุน

ที่ดิน 181,381,445 - (53,030,240) 128,351,205

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ	เป็นที่ดินที่บริษัทฯ	ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้
ระบวุตัถปุระสงค์ของการใช้งานในอนาคต	บรษิทัฯ	มกีารประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุส่วนหนึง่	โดยผูป้ระเมนิอสิระ	ตาม
วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด	โดยมีราคาทุนจ�านวน	128.35	ล้านบาท	และจ�านวน	166.42	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม
จ�านวน	175.93	ล้านบาท	และจ�านวน	216.88	ล้านบาท	และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนที่ยังไม่ได้ท�าการประเมินราคามีราคา
ทุนจ�านวน	0.46	ล้านบาท	

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	บริษัทฯ	ได้จดจ�านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน	มูลค่าตามบัญชี	จ�านวนเงิน	123.79	ล้านบาท	และ	162.32	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ไว้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้จากสถาบัน
การเงินตามหมายเหตุ	28
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24	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์–	สุทธิ	

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ

ซื้อ รับโอน

รับโอนจากการ
เปลี่ยนแปลง

สัดส่วนการลงทุน
ในกิจการที่ควบคุม

ร่วมกัน จ�าหน่าย โอนออก
ลดลงจากการ
ขายบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ราคาทุน

ที่ดิน 186,393,441 137,900 - - - - - 186,531,341

อาคาร 344,058,148 188,299 9,287,907 - (1,700,000) - (80,456,985) 271,377,369

เครื่องมือ	เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,294,822,362 57,045,269 127,101 681,255 (5,527,570) - (594,605,816) 752,542,601

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 138,831,421 11,274,351 - 1,993,533 (8,157,374) - (48,022,374) 95,919,557

ยานพาหนะ 91,743,044 3,260,600 - 5,374,424 (5,627,148) - (50,918,080) 43,832,840

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 700,000 9,563,772 - - - (9,415,008) - 848,764

รวมราคาทุน 2,056,548,416 81,470,191 9,415,008 8,049,212 (21,012,092) (9,415,008) (774,003,255) 1,351,052,472
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งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ

ซื้อ รับโอน

รับโอนจากการ
เปลี่ยนแปลง

สัดส่วนการลงทุน
ในกิจการที่ควบคุม

ร่วมกัน จ�าหน่าย โอนออก
ลดลงจากการ
ขายบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (76,376,630) (12,747,997) - - 1,683,931 - 41,450,127 (45,990,569)

เครื่องมือ	เครื่องจักรและอุปกรณ์ (433,481,428) (93,297,692) - (59,477) 5,464,579 - 271,094,081 (250,279,937)

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน (100,839,114) (15,497,954) - (313,983) 7,997,105 - 28,016,383 (80,637,563)

ยานพาหนะ (51,600,598) (15,757,109) - (547,023) 5,437,731 - 31,067,267 (31,399,732)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (662,297,770) (137,300,752) - (920,483) 20,583,346 - 371,627,858 (408,307,801)

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์

ที่ดิน (36,466,724) - - - - - - (36,466,724)

รวมค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (36,466,724) - - - - - - (36,466,724)

สุทธิ 1,357,783,922 906,277,947

ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2554 137,300,752

2553 210,159,771
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ซื้อ โอนเข้า จ�าหน่าย โอนออก

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ราคาทุน

ที่ดิน 105,444,718 - - - - 105,444,718

อาคาร 86,216,880 - - (1,700,000) - 84,516,880

เครื่องมือและอุปกรณ์ 231,681,662 11,923,465 - (5,527,570) - 238,077,557

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 81,780,058 4,232,858 - (8,119,529) - 77,893,387

ยานพาหนะ 30,064,258 - - (5,627,149) - 24,437,109

รวมราคาทุน 535,187,576 16,156,323 - (20,974,248) - 530,369,651

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (28,977,355) (4,676,131) - 1,683,932 - (31,969,554)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (187,332,039) (25,821,445) - 5,464,581 - (207,688,903)

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน (70,832,797) (6,655,360) - 7,973,493 - (69,514,664)

ยานพาหนะ (25,112,144) (3,982,378) - 5,437,731 - (23,656,791)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (312,254,335) (41,135,314) - 20,559,737 - (332,829,912)

สุทธิ 222,933,241 197,539,739

ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2554 41,135,314

2553 50,434,495
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 งบการเงินรวม

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	กลุม่บรษิทัได้จดจ�านองทีด่นิและอาคารส่วนหนึง่	ซึง่มมีลูค่าตามบญัช	ีจ�านวนเงนิ	826.86	ล้านบาท		
และ	1,013.61	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ไว้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ	28

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	กลุ่มบริษัทมีมูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มีราคาทุน	233.69	ล้านบาท	และ	126.00	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	บรษิทัฯได้จดจ�านองทีด่นิและอาคารส่วนหนึง่	ซึง่มมีลูค่าตามบญัช	ีจ�านวนเงนิ	159.17	ล้านบาท		
และ	162.67	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ไว้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ	28

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	บริษัทฯ	มีมูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มี
ราคาทุน	227.57	ล้านบาท	และ	123.38	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

25 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่า – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ

ซื้อ จ�าหน่าย

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

บาท บาท บาท บาท

	ราคาทุน

สิทธิการเช่าตามสัญญา 179,690,519 - - 179,690,519

อาคารบนสิทธิการเช่า 1,272,243,568 - - 1,272,243,568

	รวมราคาทุน 1,451,934,087 - - 1,451,934,087

	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม -

สิทธิการเช่าตามสัญญา (39,018,309) (10,774,804) - (49,793,113)

อาคารบนสิทธิการเช่า (111,140,037) (44,383,960) - (155,523,997)

	รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (150,158,346) (55,158,764) - (205,317,110)

	สุทธิ 1,301,775,741 1,246,616,977

ค่าตัดจ�าหน่ายที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	2554 55,158,764

	2553 55,158,617

98 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ซื้อ จ�าหน่าย

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

บาท บาท บาท บาท

สิทธิการเช่าตามสัญญา - 161,574,640 - 161,574,640

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - (3,206,162) - (3,206,162)

	สุทธิ - 158,368,478

ค่าตัดจ�าหน่ายที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	2554 3,206,162

	2553 -

	 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	บริษัทฯ	มีการลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
โดยท�าการซื้อสิทธิการเช่าต่อจากผู้ซื้อสิทธิการเช่าเดิมบางส่วนของบริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทฯ	ท�าสัญญาขอซื้อคืนใน
มลูค่าทีส่งูกว่ามลูค่าทีบ่รษิทั	บ�ารงุเมอืงพลาซ่า	จ�ากดั	ขายให้แก่บคุคลภายนอกจ�านวน	88.16	ล้านบาท	โดยผลต่างดงักล่าวกลุม่บรษิทั
ได้มีการบันทึกผลขาดทุนจากการซื้อคืนสิทธิการเช่าในงบการเงินรวมแล้ว

	 ตามงบการเงนิรวม	บรษิทั	บ�ารงุเมอืงพลาซ่า	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าและลงทนุพฒันาทีด่นิกบัสภากาชาดไทยเมือ่
วันที่	25	กันยายน	2545	โดยมีก�าหนดระยะเวลา	30	ปี	เริ่ม	1	มีนาคม	2550	ถึงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2579	โดยต้องด�าเนินการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การค้าและอาคารไม	้2	ชั้น	ตามรายละเอียดที่ก�าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว	ทั้งนี้	สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบนพื้นที่เช่าตกเป็น
กรรมสิทธิ์	ของสภากาชาดไทยทันทีนับแต่วันเริ่มท�าการก่อสร้าง	และต้องจ่ายค่าเช่ารายปีซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่
ท�ากับสภากาชาดไทย	โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันค่าเช่าและค่าตอบแทนการเช่าตามสัญญาดังกล่าว	ตามหมายเหตุ	46.5	

	 	 บรษิทัย่อยได้จ�าน�าสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารบนสทิธกิารเช่าทัง้จ�านวน	ไว้เป็นหลกัทรพัย์	ค�า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนั
การเงิน	ตามหมายเหตุ	28

26 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือ

ซื้อ

รับโอนจากการ
เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนใน
กิจการที่

ควบคุมร่วมกัน จ�าหน่าย
ลดลงจากการ
ขายบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 
2553

31 ธันวาคม 
2554

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

	โปรแกรมส�าเร็จรูป 23,749,428 1,668,813 392,050 - (6,345,572) 19,464,719

	หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (16,857,179) (3,657,130) (31,082) - 5,070,871 (15,474,520)

สุทธิ 6,892,249 3,990,199

	ค่าตัดจ�าหน่ายที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	2554 3,657,130

	2553 4,651,119

99รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ซื้อ จ�าหน่าย

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

บาท บาท บาท บาท

	โปรแกรมส�าเร็จรูป 16,241,866 1,413,950 - 17,655,816

	หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (12,307,279) (2,224,817) - (14,532,096)

สุทธิ 3,934,587 3,123,720

	ค่าตัดจ�าหน่ายที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	2554 2,224,817

	2553 2,848,767

27 เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค�้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินทั้งจ�านวน	บริษัทฯ	ได้จ�าน�าไว้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ	28

28 สินเชื่อและภาระค�้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง	เพื่อสนับสนุนโครงการ
ก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจง	(Project	Finance)	ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ด้ก�าหนดเงือ่นไขให้บรษิทัฯน�าเงนิค่างานของโครงการนัน้	ๆ	
ผ่านเข้าบัญชีของบริษัทฯที่เปิดไว้กับธนาคารผู้ให้กู้	วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน	ดังนี้

หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

 (ล้านบาท)  (ล้านบาท)

โอนสิทธิการรับเงินค่าก่อสร้าง 14 8,889.65 7,940.11

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 18 230.12 244.34

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 23 123.79 162.32

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 24 826.86 1,013.61

สิทธิการเช่า 25 1,246.62 1,301.78

เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงิน 27 251.33 266.21

กรรมการของบริษัทฯ	และใบหุ้นของบริษัทย่อย

100 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

29 หนี้สินที่ถึงก�าหนดช�าระแล้ว

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

 บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบัญชีที่ผิดนัดช�าระหนี้ 9,921,237 12,208,765

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ผิดนัดช�าระหนี้ 370,155,770 370,155,770 - -

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงินที่ผิดนัดช�าระหนี้ 178,716,905 119,319,510 - -

	รวมหนี้สินผิดนัดช�าระหนี้ 558,793,912 501,684,045 - -

	

	 เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2554	เจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัท	บ�ารุงเมืองพลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน	
ที่ถึงก�าหนดช�าระแล้วทั้งจ�านวน	เงินเบิกเกินบัญชีและสัญญาหลักประกันให้แก่สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง	ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย	
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายช�าระหนี้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	บรษิทั	บ�ารงุเมอืงพลาซ่า	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยได้ผดินดัช�าระหนีเ้งนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนั
การเงินแห่งหนึ่ง	ดังนั้นสถาบันการเงินดังกล่าวจึงคิดดอกเบี้ยผิดนัดช�าระหนี้ในอัตราร้อยละ	15.0	ต่อปี	และบริษัทย่อยดังกล่าว	ได้
แสดงเงนิกูย้มืระยะยาวทีผ่ดินดัช�าระและดอกเบีย้ค้างจ่ายทัง้จ�านวนเป็นหนีส้นิทีถ่งึก�าหนดช�าระแล้ว	ซึง่สถาบนัการเงนิดงักล่าวมสีทิธิ
ทวงถามเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจ�านวนตามหมายเหตุ	33	และตามหมายเหตุ	47.1.2

30 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

 บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบัญชี 32,756,495 812,171,262 27,490 6,224,364

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 732,811,843 451,942,204 657,174,800 407,075,161

เงินกู้ยืมระยะสั้น - 2,582,614,571 - -

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 163,078,700 - 163,078,700 -

ตั๋วอาวัล 39,311,131 - - -

	รวม 967,958,169 3,846,728,037 820,280,990 413,299,525
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 30.1		 เงินเบิกเกินบัญชี

	 ตามงบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	เงินเบิกเกินบัญชี	มีอัตราดอกเบี้ย	
ร้อยละ	15.00	ต่อปี	และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.40	–	15.00	ต่อปี	ตามล�าดับ	

	 30.2	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	

	 ตามงบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	มีอายุ	30-90	วัน		
เท่ากันทั้งสองปี	โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	5.50-7.625	ต่อปี	และ	5.00-7.00	ต่อปี	ตามล�าดับ

	 	30.3		 เงินกู้ยืมระยะสั้น

	 ตามงบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	มีอายุ	1	ปี	เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญา
ใช้เงินโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	8.50	–	13.50	ต่อปี	

30.4	 	เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

	 ตามงบการเงนิรวม	และงบการเงนิเฉพาะกจิการ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นเจ้าหนีท้รสัต์รซีที
ภายในประเทศ	มอีาย	ุ90	วนัโดยมอีตัราค่าธรรมเนยีม	ร้อยละ	5.22-5.48	ต่อปี	ทัง้นีก้รรมสทิธิข์องสนิทรพัย์จากการท�าสญัญา
ยังคงเป็นของธนาคารพาณิชย์จนกว่าจะมีการจ่ายช�าระเจ้าหนี้เลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ธนาคารพาณิชย์

30.5	 ตั๋วอาวัล

	 ตามงบการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นตัว๋อาวลั	มอีาย	ุ120	วนัโดยไม่มกีารคดิดอกเบีย้	

	 หลักทรัพย์ค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี	และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	28

31 ประมาณการหนี้สินจากการถูกบอกเลิกสัญญา

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ทั้งจ�านวนเป็นประมาณการหนี้สินส�าหรับจ�านวนเงินที่บริษัทฯ	ต้องช�าระแทนบริษัท	
เทคเนอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืนจากหนังสือค�้าประกันในนามบริษัทฯ	ที่วางไว้กับ	
ผู้ว่าจ้างรายนั้น	เพื่อ	ค�้าประกันการด�าเนินการตามสัญญาของบริษัทย่อยแห่งนั้น	โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ฟ้องร้องต่อศาล	และยื่น	
ขอคุ้มครองชั่วคราวไว้ตามหมายเหตุ	46.6	

	 ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ประมาณการหนี้สินจากการถูกบอกเลิกสัญญาไม่มีรายการเคลื่อนไหว

32 ส�ารองเผื่อภาระหนี้สินของบริษัทย่อย

	 ประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท

บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	–	บริษัทย่อย 68,342,741 68,342,741
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

33 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 849,615,878 875,029,722

หัก	ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (47,500,000) (42,000,000)

	จัดประเภทเป็นหนี้สินที่ถึงก�าหนดช�าระแล้ว (370,155,770) (370,155,770)

	สุทธิ 431,960,108 462,873,952

	

	 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาว	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	มีดังนี้

งบการเงินรวม

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 875,029,722 889,186,287

บวก	กู้เพิ่มระหว่างงวด 48,226,056 563,135,635

หัก	จ่ายคืนระหว่างงวด (73,639,900) (577,292,200)

ยอดคงเหลือปลายงวด 849,615,878 875,029,722

	 	

	 ตามงบการเงนิรวม	บรษิทัย่อยได้รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิหลายแห่ง	โดยภายใต้เงือ่นไขของสญัญาเงนิกูเ้หล่านีบ้รษิทั
ย่อยจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและภาระผกูพนัต่าง	ๆ	เช่น	การรกัษาระดบัอตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ	การจ่ายเงนิปันผล	ข้อจ�ากดัเกีย่วกบั
การจ�านอง	จ�าน�า	หรือสิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและอื่นๆ	ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สัญญา วงเงินกู้ เงินกู้ที่เบิกใช้แล้วคงเหลือ เงื่อนไขการช�าระเงิน

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม 
2553

31 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม 
2553

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1 190.00 190.00 1.46 19.87 •	ก�าหนดระยะเวลา	36	เดือน	สิ้นสุดภายในปี	2556	มีเงื่อนไขการ
ช�าระคืนเงินต้นร้อยละ	70	ของราคาขายและช�าระคืนเงินต้นทั้ง
จ�านวนเมื่อครบก�าหนดสัญญา

•	จ่ายช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	เริ่มตั้งแต่เดือนที่เบิกในอัตรา
ดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

2 485.00 485.00 478.00 485.00 •	ก�าหนดจ่ายช�าระคืนเงินต้นทุกเดือน	มีก�าหนดระยะเวลา	94	
งวด	โดยช�าระเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม	2555	โดยมีราย
ละเอียดการจ่ายดังนี้

 งวดที่ จ่ายช�าระงวดละ (ล้านบาท)

1	-	70 4.75

71	-	82 6.00

83	-	94 6.13

•	จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน	โดยมีการคิดดอกเบี้ย	ดังนี้

วันที่ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

23	ส.ค.	2554	–	22	ก.พ.	2555 MLR-2.50

23	ก.พ.	2555	–	22	พ.ย.	2555 MLR-2.00

23	พ.ย.	2555	–	22	พ.ย.	2557 MLR-1.50

23	พ.ย.	2557	เป็นต้นไป MLR-0.05

3 490.00 490.00 370.16 370.16 •	จ่ายช�าระ	เป็นงวด	ๆ	ละ	3	เดอืน	เริม่ต้นตัง้แต่เดอืนมนีาคม	2550	
โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้	

งวดที่ จ่ายช�าระงวดละ
(ล้านบาท)

1	–	4 12.50

5	–	8 18.75

9	–	12 25.00

13	–	16 31.25

17	–	19 37.50

20 ส่วนที่เหลือทั้งหมด

•	จ่ายช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	เริ่มตั้งแต่เดือนที่เบิกในอัตรา
ดอกเบี้ย	MLR+1	ต่อปี

รวม 1,165.00 1,165.00 849.62 875.03
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 ตามงบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงินกู้จ�านวน	490.00	
ล้านบาท	คงเหลือจ�านวน	370.16	ล้านบาท	เท่ากันทั้งสองปี	ซึ่งบริษัทย่อยไม่ได้จ่ายช�าระเงินกู้ตามเงื่อนไขในสัญญา	บริษัทย่อยจึงได้
แสดงเป็นหนี้สินที่ถึงก�าหนดช�าระแล้วทั้งจ�านวน	

	 เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2554	เจ้าหนี้สถาบันการเงินดังกล่าวได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สินที่ถึงก�าหนดช�าระแล้วทั้งจ�านวน	ให้แก่
สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายช�าระหนี้กับสถาบันการเงินแห่งใหม	่ตามหมายเหตุ	
29

34 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

 บาท บาท บาท บาท

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 2,663,429 7,156,840 104,619 2,282,626

หัก	ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี	 (101,843) (428,083) (4,132) (93,577)

2,561,586 6,728,757 100,487 2,189,049

หัก	ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 (2,289,467) (4,407,070) (100,487) (2,088,562)

	สุทธิ 272,119 2,321,687 - 100,487

	 จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว	ดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

 บาท บาท บาท บาท

ไม่เกิน	1	ปี	 2,399,984 4,741,019 104,619 2,178,007

หัก	เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี	 263,445 2,415,821 - 104,619

	รวม 2,663,429 7,156,840 104,619 2,282,626

35 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

	 กลุ่มบริษัท	ได้ใช้หลักการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามมาตรฐาน
การบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน	ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อออกจาก
งาน	โดยค�านวณตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัเป็นรายปีโดยใช้วธิ	ีProjected	Unit	Credit	เพือ่พจิารณามลูค่าปัจจบุนัของภาระหนี้
สินและต้นทุนค่าบริการในปัจจุบัน	ตามรายงานการค�านวณทางสถิติ	ซึ่งออกโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระลงวันที่	21	มีนาคม	
2554	ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานของกลุม่บรษิทัในอดตีสะสมจนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2553	ตามงบการเงนิรวม	และ
งบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน	40,544,621	บาท	และ	37,992,149	บาท	ตามล�าดับ	โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา	5	ปี	นับจากวันที่น�ามาตรฐานการบัญชีนี้มาใช้ครั้งแรก	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2554	ดังนี้

105รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท

ส่วนเพิ่มของหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 40,544,621 37,992,149

หัก	ต้นทุนการให้บริการในอดีตที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน (8,108,924) (7,598,430)

ต้นทุนการให้บริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ 32,435,697 30,393,719

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท

ต้นทุนการให้บริการในอดีตที่รับรู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554 8,108,924 7,598,430

ต้นทุนการให้บริการปัจจุบัน 5,333,048 4,772,643

ดอกเบี้ยจ่าย 1,595,725 1,498,255

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554 15,037,697 13,869,328

	 ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	มีดังนี้

	อัตราคิดลด ร้อยละ	4.00	ต่อปี

	อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย ร้อยละ	3.00	–	ร้อยละ	5.00	ต่อปี

	อัตราการลาออก ตามตารางมาตรฐานไทย

	อัตรามรณะ ร้อยละ	75.00	ของตารางมรณะไทย

	อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ	10.00	ของอัตรามรณะ

	เกษียณอายุ 60	ปี

36 ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น

ส�าหรับปี ส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

บาท หุ้น บาท หุ้น บาท

ทุนจดทะเบียน

-	หุ้นสามัญต้นงวด 1.00 1,092,297,712 1,092,297,712 726,148,856 	726,148,856

	บวก	เพิ่มทุน 1.00 - - 546,148,856 546,148,856

	หัก	ลดทุน 1.00 - - (180,000,000) (180,000,000)

-	หุ้นสามัญสิ้นงวด 1,092,297,712 1,092,297,712 1,092,297,712 1,092,297,712

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

-	หุ้นสามัญต้นงวด 1.00 812,626,551 812,626,551 546,148,856 546,148,856

	บวก	เรียกช�าระค่าหุ้น 1.00 - - 266,477,695 266,477,695

-	หุ้นสามัญสิ้นงวด 812,626,551 812,626,551 812,626,551 812,626,551

106 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2553	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2553	มีมติดังนี้

•	 มมีตอินมุตัใิห้ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ	จากเดมิจ�านวน	726,148,856	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้	1.00	บาท	จ�านวนเงนิ	726,148,856	
บาท	เป็นจ�านวน	546,148,856	หุน้	มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้	1.00	บาท	จ�านวนเงนิ	546,148,856	บาท	โดยลดทนุจดทะเบยีนส่วนทีย่งั
ไม่ได้ช�าระจ�านวน	180,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1.00	บาท	จ�านวนเงิน	180,000,000	บาท	คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน
จ�านวน	546,148,856	หุ้น	

•	 มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	546,148,856	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาท	จ�านวนเงิน	546,148,856	บาท	
โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	ในราคาเสนอขาย	1.00	บาทต่อหุ้น	มีผลให้ทุนจดทะเบียนใหม่เปลี่ยนแปลงไปเป็น	
1,092,297,712	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1.00	บาท	จ�านวนเงิน	1,092,297,712	บาท	จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	
20	มกราคม	2553

	 เมือ่วนัที	่1-5	กมุภาพนัธ์	2553	มผีูถ้อืหุน้จองซือ้หุน้จ�านวนทัง้สิน้	266,477,695	หุน้	มลูค่าหุน้ละ	1.00	บาท	เป็นจ�านวนเงนิ	266,477,695	
บาท	ซึ่งได้รับช�าระค่าหุ้นแล้วทั้งจ�านวน

37 ส�ารองตามกฎหมาย

	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

38 การชดเชยผลขาดทุนสะสม

	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2554	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2554	มีมติเป็นเอกฉันท์	อนุมัติให้ชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
งบการเงินประจ�าปี	2553	ในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ	จ�านวน	402.40	ล้านบาท	โดยให้น�าส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	60.80	ล้านบาท	
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน	314.60	ล้านบาท	มาชดเชยผลขาดทุนสะสม	ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม	บริษัทฯ	คงเหลือส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นจ�านวน	1,753.95	ล้านบาท

39 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ	ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่		
เงนิเดอืน	ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้อง	และค่าตอบแทนกรรมการ	รวมไปถงึผลประโยชน์ตอบแทนในรปูอืน่	ทัง้นีผู้บ้รหิารของบรษิทัหมายถงึ	
บุคคลที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

40 ต้นทุนทางการเงิน

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

	ค่าธรรมเนียมธนาคาร 4,790,499 17,525,228 4,199,413 5,771,882

	ดอกเบี้ยจ่าย 133,198,627 112,744,662 53,948,173 26,213,018

	รวม 137,989,126 130,269,890 58,147,586 31,984,900

107รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

41 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 ส�าหรับปี	สิ้นสุดวนัที	่31	ธันวาคม	2553	บริษทัฯ	ค�านวณก�าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน	โดยการหารก�าไรส�าหรับงวดด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถวั
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	ดังนี้

วันที่

จ�านวนหุ้น ระยะเวลาที่ออก จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

(พันหุ้น) (วัน) (พันหุ้น)

1	ม.ค.	2553	–	17	ก.พ.	2553 546,149 48	/	365 71,822

18	ก.พ.	2553	–	31	ธ.ค.	2553 812,627 317	/	365 705,761

รวม 777,583

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2553

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวด	(พันบาท) 231,346 332,976

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก(พันหุ้น) 777,583 777,583

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 0.30 0.43

42 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างท�าและ
	ต้นทุนที่ดินในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (721,968,604) (187,637,351) (46,617,434) (211,782,416)

วัตถุดิบใช้ไป 106,172,302 90,459,683 - -

ค่าอุปกรณ์ติดตั้งและวัสดุสิ้นเปลือง 4,013,899,789 2,937,214,203 2,787,920,988 1,548,416,135

ค่าจ้างเหมา 3,053,508,461 2,265,263,470 1,420,453,569 934,841,467

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 932,393,120 910,792,725 534,210,121 482,862,226

ค่าเสื่อมราคา 137,300,752 210,159,771 41,135,314 50,434,495

ค่าตัดจ�าหน่าย 58,815,894 59,809,736 5,430,979 2,848,767

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) (151,793,888) (204,714,269) (182,429,739) (157,971,182)

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,796,844,830 1,534,822,367 448,653,992 276,731,752

	รวม 9,225,172,656 7,616,170,335 5,008,757,790 2,926,381,244

108 รายงานประจ�าปี 2554  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

43 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

	 กลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	ตามระเบียบ
กองทุน	บริษัทฯ	จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้เท่ากับส่วนที่พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ	2	ของเงินเดือนพนักงาน	กลุ่มบริษัทได้แต่งตั้ง	
ผูจ้ดัการกองทนุรบัอนญุาตแห่งหนึง่เพือ่บรหิารกองทนุให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี	(ฉบบัที่	2)	พ.ศ.	2542	ภายใต้การก�ากบัดแูลของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ส�าหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	กลุม่บรษิทัจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีพนกังาน	จ�านวนเงนิ	1.57	ล้านบาท		
และ	2.70	ล้านบาท	ตามล�าดับ

44 การเสนอจ�าแนกข้อมูลตามส่วนงาน

	 กลุ่มบริษัทฯ	แบ่งส่วนงานทางธุรกิจออกเป็น	
	ก.		 การพัฒนาระบบงาน
	ข.		 การก่อสร้างโยธา

	 นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินงานใน	2	เขตภูมิศาสตร์หลัก	ดังนี้
ก.	 หน่วยงานในประเทศ	เป็นประเทศแม่ทีบ่รษิทัใหญ่ด�าเนนิงานทางธรุกจิเป็นหลกัของบรษิทัฯ	ขอบเขตการด�าเนนิงานหลกัทีอ่ยู่

ในเขตภูมิศาสตร์นี้	ประกอบด้วยส่วนงานทางธุรกิจการพัฒนาระบบและส่วนงานทางธุรกิจการก่อสร้างโยธา
ข.	 หน่วยงานต่างประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินงานเฉพาะส่วนงานทางธุรกิจการพัฒนาระบบงานในส่วนงานทางภูมิศาสตร์นี้
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งบการเงินรวม

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

การพัฒนาระบบงาน การก่อสร้าง บริษัทย่อยและ
กิจการ

ที่ควบคุมร่วม
กัน

รายการ
ตัดบัญชีในประเทศ ต่างประเทศ รวม โยธา รวม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,207,476,318 - 2,207,476,318 2,722,836,446 4,930,312,764 4,003,464,503 (95,330,718) 8,838,446,549

ต้นทุนขายและบริการ (1,910,830,148) - (1,910,830,148) (2,964,663,469) (4,875,493,617) (3,970,619,038) 101,048,120 (8,745,064,535)

ก�าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 296,646,170 - 296,646,170 (241,827,023) 54,819,147 32,845,465 5,717,402 93,382,014

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (315,693,912) (237,493,254) (78,714,843) (631,902,009)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 182,429,739 11,851,991 (42,487,842) 151,793,888

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน (78,445,026) (192,795,798) (115,485,283) (386,726,107)

รายได้อื่น 145,969,496 44,999,985 (80,642,923) 110,326,558

ดอกเบี้ยรับ 42,263,848 26,727,164 (43,818,660) 25,172,352

ต้นทุนทางการเงิน (58,147,586) (123,664,093) 43,822,553 (137,989,126)

ภาษีเงินได้ - (12,495,445) - (12,495,445)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวด 51,640,732 (257,228,187) (196,124,313) (401,711,768)

(ก�าไร)ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - 100,563,576 100,563,576

ก�าไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 51,640,732 (257,228,187) (95,560,737) (301,148,192)

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 สินทรัพย์ถาวร – สุทธิ 197,539,739 708,738,208 - 906,277,947

 สินทรัพย์อื่น 5,711,224,267 3,089,639,570 (2,313,277,934) 6,487,585,903

 สินทรัพย์รวม 5,908,764,006 3,798,377,778 (2,313,277,934) 7,393,863,850
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งบการเงินรวม

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

การพัฒนาระบบงาน การก่อสร้าง บริษัทย่อยและ
กิจการ

ที่ควบคุมร่วม
กัน

รายการ
ตัดบัญชีในประเทศ ต่างประเทศ รวม โยธา รวม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,261,029,698 (380,835) 1,260,648,863 1,851,747,743 3,112,396,606 4,687,482,298 491,426 7,800,370,330

ต้นทุนขายและบริการ (1,013,516,549) (6,367,715) (1,019,884,264) (1,781,961,048) (2,801,845,312) (4,543,183,916) 47,612,939 (7,297,416,289)

ก�าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 247,513,149 (6,748,550) 240,764,599 69,786,695 310,551,294 144,298,382 48,104,365 502,954,041

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (282,507,114) (245,641,379) 4,680,178 (523,468,315)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 157,971,182 32,866,446 13,876,641 204,714,269

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน 186,015,362 (68,476,551) 66,661,184 184,199,995

รายได้อื่น 146,069,781 26,484,054 (47,859,018) 124,694,817

ดอกเบี้ยรับ 32,876,197 32,215,418 (34,988,470) 30,103,145

ต้นทุนทางการเงิน (31,984,900) (133,273,292) 34,988,302 (130,269,890)

ภาษีเงินได้ - (11,022,611) - (11,022,611)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวด 332,976,440 (154,072,982) 18,801,998 197,705,456

(ก�าไร)ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 33,640,860 33,640,860

ก�าไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 332,976,440 (154,072,982) 52,442,858 231,346,316

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 สินทรัพย์ถาวร – สุทธิ 222,933,241 1,134,850,681 - 1,357,783,922

 สินทรัพย์อื่น 5,343,764,948 7,564,327,249 (2,088,428,010) 10,819,664,187

 สินทรัพย์รวม 5,566,698,189 8,699,177,930 (2,088,428,010) 12,177,448,109
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

45 เครื่องมือทางการเงิน

	 45.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน	

	 กลุ่มบริษัท	มีนโยบายในการลดความเสี่ยงทางการเงินโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน	เกี่ยวกับการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	และการท�าสัญญาใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่แทนการใช้อัตราตลาด	(Floating	Interest	
Rate)	อย่างไรก็ตาม	กลุ่มบริษัท	ไม่มีนโยบายที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

	 45.2	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท	โดยกลุ่มบริษัท	มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้	

งบการเงินรวม

จ�านวนเงิน อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม
2553

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม 
2553

บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 62,336,215 431,915,133 0.75 0.50-1.50

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า 162,671,368 202,651,576 2.10 0.75-2.00

ตัว๋แลกเงนิสถาบนัการเงนิอาย	ุ1	เดอืน	–	1	ปี 190,000,000 50,000,000 3.15-3.70 1.22-1.90

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น 137,757,727 137,757,727 6.75-15.00 6.75-15.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่
			เกี่ยวข้องกัน 42,698,960 35,048,960 5.85-6.25 6.00-10.00

เงินเบิกเกินบัญชี 32,756,495 812,171,262 15.00 6.40-15.00

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 732,811,843 451,942,204 5.50-7.625 5.00-7.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 2,582,614,571 - 8.50-13.50

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - 31,500,000 - 6.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ
				กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37,330,000 13,600,000 5.85-7.00 5.85-6.25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 849,615,878 875,029,772 MLR,	MLR+1 MLR,	MLR+1

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 163,078,700 - 5.22-5.48 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�านวนเงิน อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม
2553

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม 
2553

บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 55,159,778 352,816,750 0.75 0.50-1.50

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า 136,769,312 9,331,303 2.10 0.75-2.00

ตั๋วแลกเงิน 150,000,000 - 2.15-3.70 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ
			ที่เกี่ยวข้องกัน 470,967,606 436,636,606 5.85-6.25 6.00-10.00

เงินเบิกเกินบัญชี 27,490 6,224,364 15.00 6.40-15.00

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 657,174,800 407,075,161 5.50-7.625 5.00-7.00

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 163,078,700 - 5.22-5.48 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
			ที่เกี่ยวข้องกัน 200,741,677 157,410,776 5.85-7.00 5.85-6.25

	 45.3		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเกดิจากรายการค้าบางส่วนของกลุม่บรษิทัเป็นการซือ้ขายโดยได้รบัหรอืจ่ายเงนิเป็นสกลุเงนิ
ต่างประเทศ	กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยกลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราว
ตามความจ�าเป็นดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพย์

มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
			ล่วงหน้า	(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) -	 0.03	 -	 0.03	

มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้อขายเงินตรา	
				ต่างประเทศ	(ล้านบาท) -	 1.00	 -	 1.00	

	 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค�านวณโดยใช้อัตราที่ก�าหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น	ณ	วันที่ใน	
งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	บริษัทฯ	มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยง	ดังนี้

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

USD - 0.09	ล้าน - 0.09	ล้าน

QR 0.11	ล้าน 96.65	ล้าน 0.11	ล้าน 1.64	ล้าน

	 45.4	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	

	 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูค้า	อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากกลุม่บรษิทัมนีโยบายในการให้สนิเชือ่
ทีร่ะมดัระวงั	และลกูค้ารายใหญ่ของกลุม่บรษิทัเป็นบรษิทัข้ามชาตขินาดใหญ่ทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ัน่คงและได้รบัการสนบัสนนุ
ทางการเงินจากบริษัทใหญ่ที่ต่างประเทศ	ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญจากการ
เก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น	นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ในอดีตของลูกหนี้	ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเพียงพอแล้ว

45.5		 มูลค่ายุติธรรม

	 	เนือ่งจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มืบางวงเงนิมอีตัราดอกเบีย้
ใกล้เคียงกับอัตราในตลาด	กลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว	แสดงมูลค่าไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

46 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 นอกจากหนี้สินที่ปรากฎในงบการเงิน	กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ดังนี้

46.1		 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค�้าประกัน	โดย	

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

THB 4,645.00	ล้าน 4,666.76	ล้าน 3,039.19 2,979.85	ล้าน

QR 409.29	ล้าน 369.80	ล้าน - 15.20	ล้าน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

46.2	 บริษัทฯ	มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเป็นผู้ค�้าประกันโครงการและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในประเทศ	
ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วงเงิน
ทั้งสิ้น

วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

วงเงิน
ทั้งสิ้น

วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

เงินเบิกเกินบัญชี THB 10.00 10.00 - 10.00 10.00 -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน THB 50.00 49.87 0.13 50.00 44.87 5.13

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน THB 960.82 648.38 312.44 960.82 670.85 289.97

หนังสือค�้าประกัน THB 419.40 136.73 282.67 381.93 118.53 263.40

รวม 1,440.22 844.98 595.24 1,402.75 844.25 558.50

46.3	 บรษิทัฯ	มหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเป็นผูค้�า้ประกนัโครงการของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั	(2553	:	บรษิทัย่อย)	กบัสถาบนัการ
เงินในต่างประเทศ	ดังนี้

โครงการ

สิ้นสุดสัญญา

วันที่ สกุลเงิน

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วงเงิน
ทั้งสิ้น

วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

วงเงิน
ทั้งสิ้น

วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

	-	The	MCQ	Project 31	ธันวาคม	2555 QR 589.04 156.25 432.79 589.04 170.77 418.27

	-	The	Viva	Bahriya	Project 17	มกราคม	2556 QR 239.08 98.91 140.17 239.08 95.23 143.85

	-	The	Porto	Arabia	 8	สิงหาคม	2556 QR 324.13 154.13 170.00 - - -

รวม QR 1,152.25 409.29 742.96 828.12 266.00 562.12

เทียบเท่าสกุลเงิน THB 9,909.35 3,519.89 6,389.46 6,856.83 2,202.48 4,654.35

46.4	 กลุ่มบริษัทมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้าค�้าประกันโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ดังนี้

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

THB 39.31	ล้าน 116.80	ล้าน - 116.80	ล้าน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

46.5	 ภาระผูกพัน

•	 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผู้รับเหมาช่วงรายใหญ่เป็นจ�านวนเงิน	953.64	ล้านบาท

•	 สัญญาให้บริการกับลูกค้าซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงาน	ประกอบด้วย

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

THB 13,515.04	ล้าน 8,744.08	ล้าน 7,699.66	ล้าน 4,108.21	ล้าน

QR - 363.72	ล้าน - -

	 •	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าอาคารดังนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

QR QR

ไม่เกิน	1	ปี	 - 1.87	ล้าน

หัก	เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 - 0.08	ล้าน

	รวม - 1.95	ล้าน

	 บรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าและลงทนุพฒันาทีด่นิกบัสภากาชาดไทยโดยมค่ีาตอบแทนทีต้่องช�าระทกุปี	เริม่ช�าระงวดแรกในปี	2550	
และช�าระงวดสุดท้ายในปี	2579	โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี	(ช�าระภายในวันที่	31	มีนาคมของทุกปี)	ดังนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกิน	1	ปี	 	1.80 1.80

หัก	เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 	7.80 7.50

หัก	เกิน	5	ปีขึ้นไป	 	53.40 55.50

	รวม 63.00 64.80
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันการจ่ายค่าตอบแทนการเช่ากับสภากาชาดไทย	จ�านวน	153.00	ล้านบาท	โดยมีการแบ่งจ่าย	ดังนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกิน	1	ปี	 - -

หัก	เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 30.60 30.60

หัก	เกิน	5	ปีขึ้นไป	 91.80 91.80

	รวม 122.40 122.40

	 46.6	 บริษัทฯ	มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัท	เทคเนอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถูกยกเลิกสัญญาก่อสร้าง	2	โครงการ	ดังนี้	

โครงการที่	1		 บ้านเอื้ออาทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	(บางปะอิน)	ถูกผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายโดยเรียกคืนเงินค่าจ้างล่วง
หน้าซึง่ได้ถกูบนัทกึบญัชไีว้แล้ว	จ�านวนเงนิ	203.79	ล้านบาท	และรบิหลกัประกนัการปฏบิตังิานตามสญัญา	
จ�านวนเงิน	75.55	ล้านบาท

	 	 เมือ่วนัที	่15	กรกฎาคม	2551	บรษิทัย่อยได้ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือ่ให้ศาลมคี�าสัง่หรอืมคี�าพพิากษา
มใิห้ผูว่้าจ้างเรยีกเงนิจ่ายล่วงหน้าคนื	รบิหลกัประกนั	การปฏบิตัติามสญัญา	และเรยีกค่าปรบัตามสญัญาจาก
บรษิทัย่อย	และให้ศาลมคี�าสัง่	หรอืค�าพพิากษาให้ผูว่้าจ้างด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร	ีตามประกาศของ	
คณะรฐัมนตรลีงวนัที่	17	กนัยายน	2551	ซึง่มมีตเิหน็ชอบในมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการก่อสร้างตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ	โดยให้ขยายอายสุญัญาออกไปอกี	180	วนั	ตามสญัญางานก่อสร้างทีไ่ด้มกีารลงนาม
และยังมีผลผูกพันอยู่โดยเป็นสัญญาจ้างที่ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ	

	 	 เมือ่วนัที	่16	กรกฎาคม	2551	บรษิทัย่อยได้ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือ่ให้ศาลพพิากษามคี�าสัง่คุม้ครอง
ชั่วคราว	มิให้ผู้ว่าจ้างเรียกเงินจ่ายล่วงหน้าคืน	ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	และเรียกค่าปรับตาม
สัญญาจากบริษัทย่อย	กรณีซึ่งบริษัทย่อยได้ฟ้องต่อศาลปกครองตามวรรคก่อน	ซึ่งต่อมาศาลปกครองกลาง
ได้มคี�าสัง่ยกค�าร้องการร้องขอคุม้ครองชัว่คราวและการฟ้องต่อศาลปกครองกลาง	ด้วยเหตผุลแห่งคดทีีไ่ม่อยู่
ในขอบเขตอ�านาจการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

	 	 เมือ่วนัที	่21	กรกฎาคม	2551	บรษิทัย่อยได้ยืน่ค�าอทุธรณ์คดัค้านค�าสัง่ไม่รบัค�าฟ้องของศาลปกครองกลางต่อ
ศาลปกครองสงูสดุ	และพร้อมยืน่ค�าร้องขอไต่สวนฉกุเฉนิเพือ่เหตแุห่งการคุม้ครองชัว่คราว	มใิห้ผูว่้าจ้างเรยีก
เงินจ่ายล่วงหน้าคืน	ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	และเรียกค่าปรับตามสัญญาจากบริษัทย่อย	ศาล
ปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์เหตุแห่งความยุติธรรมซึ่งขอบเขตแห่งคดีสามารถอยู่ในอ�านาจแห่งการพิจารณา
ได้	ศาลปกครองสูงสุดจึงรับค�าฟ้องและค�าร้องไต่สวนฉุกเฉินของบริษัทย่อยไว้	

	 	 ต่อมาวนัที	่27	สงิหาคม	2551	บรษิทัย่อย	ได้ยืน่ค�าร้องถอนค�าร้องอทุธรณ์ค�าสัง่ของศาลปกครองกลาง	เนือ่งจาก
บรษิทัย่อยได้ยืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งไว้และเพือ่มใิห้มกีารด�าเนนิกระบวนการพจิารณาอนัเป็นการฟ้องซ้อน	และ
เมื่อวันที่	5	กันยายน	2551	ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งให้ถอนค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งศาลปกครองกลาง

	 	 ในขณะเดียวกันเมื่อวันที	่25	กรกฎาคม	2551	หลังจากบริษัทย่อยได้รับแจ้งจากศาลปกครองกลางเหตุแห่ง
การไม่อยู่ในขอบเขตของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง	บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องและค�าร้องขอคุ้มครอง
ชั่วคราวต่อศาลแพ่งในคดีข้อพิพาทดังกล่าว	ต่อผู้ว่าจ้างอีก	นอกจากนี้บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องในคดีอาญาต่อ
ผู้ว่าจ้างต่อศาลอาญาเมื่อวันที	่15	สิงหาคม	2551	ต่อมาเมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2551	ศาลแพ่งมีค�าสั่งห้าม	
ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันการจ่ายล่วงหน้าและหลักประกันการปฏิบัติงาน	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	 	 เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2551	ศาลแพ่งได้แจ้งให้ทราบถึงกระบวนพิจารณาการ	ไกล่เกลี่ยประนีประนอม	และ
เริ่มไกล่เกลี่ยครั้งแรกในวันที	่28	พฤศจิกายน	2551	และที่ผ่านมาศาลได้นัดไกล่เกลี่ยประนีประนอมหลาย
ครั้ง	แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ศาลจึงนัดสืบพยานในวันที่	20	–	24	กรกฎาคม	2553โดยฝ่ายกฎหมาย	
ของบริษัทย่อยเห็นว่าบริษัทย่อยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือหนักแน่นเพียงพอและผลของคดีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทย่อยดังนั้นบริษัทย่อยจึงยังไม่บันทึกส�ารองหนี้สินอันเกิดจากค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
ดังกล่าว	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา

โครงการที่	2		 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอ่างทอง	(วิเศษชัยชาญ)	ถูกผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายโดยเรียกคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่ได้บันทึกบัญชีแล้วจ�านวน	79.03	ล้านบาท	และริบหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาจ�านวนเงิน	
29.49	ล้านบาท	ทั้งนี้	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2551	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
ชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้ขยายอายุสัญญาออกไป
อีก	180	วัน	ส�าหรับงานก่อสร้างที่ได้มีการลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู	่และเป็นสัญญาจ้างที่ยัง
อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ	และบรษิทัย่อยได้ยืน่ค�าร้องขอรบัการช่วยเหลอืจากผูว่้าจ้างแล้ว	อกีทัง้สญัญาจ้าง
ระหว่างบรษิทัย่อยกบัผูว่้าจ้างยงัไม่หมดสญัญาการจ้างแต่อย่างใดแต่บรษิทัย่อยยงัไม่ได้รบัหนงัสอืตอบกลบั
อย่างเป็นทางการจากผู้ว่าจ้าง	

	 	 อย่างไรกด็ฝ่ีายบรหิารของบรษิทัย่อยเชือ่มัน่จากการยืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลอาญาจะท�าให้ผูว่้าจ้างขยาย
อายสุญัญาออกไป	และท�าให้บรษิทัย่อยไม่ต้องใช้ค่าความเสยีหาย	ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึยงัไม่บนัทกึส�ารองหนี้
สินอันเกิดจากค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว

	 	 ต่อมาเมือ่วนัที	่26	มกราคม	2554	ผูว่้าจ้างยืน่ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง	เรยีกค่าเสยีหายจากบรษิทัย่อย	จ�านวน	
193.47	ล้านบาท	ตามคดดี�าหมายเลข	315/2554	ซึง่ศาลปกครองมคี�าสัง่ให้บรษิทัย่อยและสถาบนัการเงนิ	2	แห่ง		
ท�าค�าให้การแก้ค�าฟ้องพร้อมด้วยพยานหลกัฐานยืน่ต่อศาลปกครองกลางภายใน	30	วนั	นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าสัง่
วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	2554	บรษิทัย่อยได้ด�าเนนิการยืน่คดแีละฟ้องแย้งแล้ว	เมือ่วนัที	่8	สงิหาคม	2554	ปัจจบุนั
ศาลมีค�าสั่งรับฟ้องแย้งไว้แล้วเมื่อวันที่	2	กันยายน	2554	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	เป็นเจ้าของหลักประกันการปฏิบัติงานทั้ง	2	โครงการของบริษัทย่อยข้างต้น	ซึ่งบริษัทฯได้รับรู้
ประมาณการหนี้สินจากการถูกบอกเลิกสัญญาแล้ว	ตามหมายเหตุ	31

47.  คดีความฟ้องร้อง

47.1		 บริษัท	บ�ารุงเมือง	พลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่บริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามสัญญาจอง
สิทธิการเช่าพื้นที่และเรียกร้องให้บริษัทย่อย	ชดใช้ค่าเสียหาย	และการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม	ดังนี้

47.1.1	 คดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์มีรายละเอียดดังนี้

	 คดไีม่ปฏบิตัติามสญัญาจองสทิธกิารเช่า	คดแีดงหมายเลขที	่3022/2552,	456/2553,	542/2553,	837/2553,	838/2553,	
730/2553	และ	1538/2553	

	 บคุคลจ�านวน	6	คนได้เป็นโจทก์ยืน่ฟ้องบรษิทัย่อย	มลูหนีไ้ม่ปฏบิตัติามสญัญาจองสทิธกิารเช่า	โจทย์เรยีกค่าเสยีหาย	
534.15	ล้านบาท	โดยผลศาลชัน้ต้นมคี�าพพิากษาจ�านวน	2	คด	ีให้บรษิทัย่อย	จดสทิธกิารเช่าและให้โจทก์จ่ายช�าระค่า
สิทธกิารเช่าที่เหลือเป็นจ�านวน	77.51	ล้านบาท	และจ�านวน	4	คดี	ให้บริษัทย่อย	จ่ายช�าระคืนเงินค่าจองสิทธิ	จ�านวน	
9.98	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์	ซึ่งยังไม่อาจทราบ
ข้อยุติของคดี	ดังนั้นบริษัทย่อย	จึงยังไม่ได้บันทึกค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวไว้ในบัญชี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

47.1.2	 คดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นมีรายละเอียดดังน้ี

-	 คดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาจองสิทธิการเช่า	คดีด�าหมายเลขที่	854/2554,	884/2553	และ	1719/2554

	 บุคคลจ�านวน	3	คนได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทย่อย	มูลหนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจองสิทธิการเช่า	โจทย์เรียก
ค่าเสียหาย	23.80	ล้านบาท	ซึ่งปัจจุบันศาลนัดสืบพยานและนัดไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวโจทก์และจ�าเลย	

-	 คดีผิดสัญญากู้ยืม	สัญญาเบิกเกินบัญชี	และสัญญาค�้าประกัน	คดีด�าหมายเลขที่	1486/2553

	 สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมูลหนี้ผิดสัญญากู้ยืม	สัญญาเบิกเกินบัญชี	และ
สัญญาค�้าประกัน	โจทก์เรียกค่าเสียหายจ�านวน	495.33	ล้านบาท	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2555	ศาลชั้นต้นมีค�าสั่ง
อนญุาตให้เจ้าหน้าทีส่ถาบนัการเงนิอกีแห่งหนึง่สวมสทิธเิป็นโจทก์แทนเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิเดมิและศาลนดัสบืพยาน	
เจ้าหนี้สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งที่สวมสิทธิเป็นโจทก์ในวันที	่15	พฤษภาคม	2554	และพยานจ�าเลยในวันที่	1,	2	
และ	16	พฤษภาคม	2555

47.2	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	บรษิทัฯ	มคีดถีกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากบรษิทัหลายแห่งซึง่มทีนุทรพัย์ถกูฟ้องร้อง	
จ�านวนเงนิ	1,012.07	ล้านบาท	และ	1,595.79	ล้านบาท	ตามล�าดบั	จากการทีบ่รษิทัฯ	ไม่ปฏบิตัติามสญัญาจ้างและเรยีกร้อง
ให้	บริษัทฯ	ชดใช้ค่าเสียหายผลที่สุดของคดีดังกล่าวไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อว่าบริษัทฯ	มี
เหตผุลทีด่ทีีจ่ะใช้เป็นข้อต่อสูแ้ละผลคดจีะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ	ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึไม่ได้ส�ารองเผือ่ผลเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้
จากผลของคดีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

48. การบริหารจัดการทุน

	 วตัถปุระสงค์ของกลุม่บรษิทัในการบรหิารทางการเงนิคอื	การด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งและการด�ารงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม	และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินข้อก�าหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	งบการเงินรวมแสดงอัตราหนี้สินต่อทุนเป็น	3.08	:	1	และ	4.22	:	1	ตามล�าดับ	และงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น	1.26	:	1	และ	1.17	:	1	ตามล�าดับ

49. การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	29	กุมภาพันธ์	2555
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PLE Projects

CHAMCHURI SQUARE COMPLEX

BANGKOK UNIVERSITY

MRT DEPOT AND PARK & RIDE 
FACILITIES

WARNASORN
BUILDING

INTER CONTINENTAL, HUA HIN

IBIS RIVERSIDE HOTEL

INTERNATIONAL  DORMITORY  
CHULALONGKORN  UNIVERSITY
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Consolidated	Financial	Statements	as	of	December	31st,	2011.	 	 																					

2011 2010 2009

Total	Revenue (Baht	million) 8,973.95 7,955.17 8,053.55

Income	from	services (Baht	million) 8,532.09 7,486.48 7,878.70

Gross	Profit (Baht	million) 67.99 470.96 114.06

Net	Income	(loss) (Baht	million) (401.71) 197.71 (1,125.03)

Total	Assets	 (Baht	million) 7,393.86 12,222.50 9,540.04

Total	Liabilities (Baht	million) 5,581.49 9,846.57 7,732.13

Shareholders’	Equity (Baht	million) 1,812.37 2,375.93 1,807.91

Paid-up	Capital (Baht	million) 812.63 812.63 812.63

Par	Value (Baht) 1 1 1

Earning	per	Share	(loss) (Baht) (0.37) 0.30 (2.04)

Book	Value	per	Share (Baht) 2.3 2.92 3.60

Gross	Margin (%) 0.8 6.5 1.45

Net	Profit	Margin	(loss) (%) (4.48) 2.5 (13.97)

ROA (%) (5.43) 1.6 (11.79)

ROE (%) (22.16) 8.3 (62.23)
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General  Information

Information of the company
Company	Name	 :	 Power		Line		Engineering		Public		Company		Limited
Address	 :	 2		Soi	Sukhumvit	81	(Siripot),		Sukhumvit	Road,	Bangjak
	 	 	 Phrakhanong,		Bangkok	10260,	Thailand
Registration	No.	 :	 40854500694							
Website	 :	 www.ple.co.th
Registered	Capital	 :	 Baht	1,092,297,172	divided	into	1,092,297,172	Ordinary	shares	at	par	value	of	1	Baht	each
Paid	Up	Capital	 :	 Baht	812,626,551	divided	into	812,626,551	Ordinary	shares	at	par	value	of	1	Baht	each
Tel.	 	 :	 0-2332-0345	(	15		Lines	)
Fax.	 	 :	 0-2311-0851

Securities Registrar
Company	Name	 :	 Thailand		Securities	Depository	Company	Limited	
Address	 :	 62		The		Stock	Exchange	of	Thailand	Building,	Rachadapise	Road	Klongtoey,	
	 	 	 Bangkok	10110,Thailand
Tel.																 :	 0-2229-2800,	0-2654-5999
Fax.	 	 :	 0-2359-1262-3

Auditor
Auditors	 :	 Mr.	Aumpon	 Jumnongwat	 C.P.A.	No.4663		or
	 	 	 Ms.	Wanya	 Puttasatian	 C.P.A.	No.4387		or
	 	 	 Mr.	Narit	 Saowaluksakun	 C.P.A.	No.5369
Company	Name	 :	 S.K.	Accountant	Services	Company	Limited
Address	 :	 128/150-153	Phayatai	Plaza	Building,	14th	Floor,	Phayatai	Road.,
	 	 	 Thungphayatai,	Ratchatavee,	Bangkok	10400	
Tel.	 	 :	 0-2214-6464	(8	Line),	0-2214-6465-70
Fax	 	 :	 0-2215-4772,	0-2214-6065
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Nature of Business

Power Line Engineering Public Co., Ltd was established on July 8th, 1988 by a group of engineers led by Mr. Swake 
Srisuchart and Mr. Amnuay Kanjanopas, to engage in the services of the design, engineering and installation of mechanical and 
electrical (M&E) system and civil construction for offices, hotels, complex and plaza buildings, hospitals and factories. To be in 
line with the company’s expansion, the company was registered to be a public company on August 29th, 2002 and its shares 
were listed and floated in the Stock Exchange of Thailand on December 12th, 2002.

The company’s services can be classified into 5 main areas, according to the systems being installed, including electrical 
system, telecommunication system, air conditioning system, plumbing & sanitary and fire protection system and civil construction 
for both private and government sectors through being main contractor and sub-contractor. 

The Company’s significant development in respect of change of control and business activities in the year 2010 are as 
follows:

January : The Extra-ordinary General Shareholders Meeting No.1/2010 was held at Imperial Tara Hotel.

 • Approved the decrease of the Company’s registered capital from Baht 726,148,856 to Baht 546,148,856 at par 
value of Baht 1.00 per share by cancel of 180 million shares which prepared for private placement.

 • Approved the increase of the Company’s registered capital of Baht 546,148,856 which is included the former  
Company’s registered capital of Baht 546,148,856 to be the new Company’s registered capital of Baht 1,092,297,712 
which is comprised of common share of 1,092,297,712 shares. The increase shares of 546,148,856 shares will 
be allotted to existing shareholders at par value of Baht 1 per share on the ratio of 1:1 with offer price at Baht 
1.00 per share.

April : Established PAR Joint Venture to handle construction services for MRT Purple (Contract 3) The Company has the 
interest in jointly control entity of 49.5%.

 : Increased investment in Sittarom Development Co., Ltd in the amount of Baht 20 million from Baht 140 million to 
be the total amount of Baht 160 million. This investment was made by SAPS 2007 Holding Co., Ltd., a subsidiary 
company which being 99.99% held by the Company.

 : The Annual General Shareholders Meeting No.1/2010 was held at Imperial Tara Hotel.

June : In accordance with the Board of Directors Meeting No.1/2010 dated 12th February 2010 and No.3/2010 dated 
19th March 2010, the Company approved to sale the land, the title deed to a piece of land no. 57051-53, 57480-2 
and 17198-9 totally 8 pieces accounted for the area of 589 square Wa located on Pakkred District, Nonthaburi 
Province, to Miss Dujdao Rojanamongkol who offered the highest price among all three bidders.

November : In accordance with the Board of Directors Meeting No.7/2010 dated 13th November 2010, it was approved by the 
resolution from the meeting to ratification of the increase on the registered capital of Power Line Engineering-Qatar 
W.L.L. (PQL) from QR 10 million to QR 30 million by increased new investment amounting of QR 7.15 million by 
converting the retained earnings to be share capital amounting of QR 3.85 million. As a result, the Company has 
the investment in PLQ totally QR 16.5 million of the registered capital of QR 30 million.
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The Company’s significant development in respect of change of control and business activities in the year 2011 are as 
follows:

April : The Annual General Shareholders Meeting for the year 2011 was held at Imperial Queen’s Park Hotel.

November : On November 23rd, 2011, the Company signed the MOU of the purchase and sale of PLQ’s shares under which it 
would sell 540,000 shares (18% of the total shares in PLQ) to Mr. Nizar Jehad Abdullah Mehanna at QR 8.7 million 
(approximately Baht 74.8 million) and 300,000 shares (10% of the total shares in PLQ) to Mr. Swake Srisuchart 
at QR 4.5 million (approximately Baht 38.7 million). In this sale of shares, the Company received additional cash 
flow and released its guaranty obligation for construction project which was in flavor of PLQ and that the new 
shareholders, i.e., Mr. Nizar and Mr. Swake have become guarantors in replace per the bank’s requirement.

  On November 24th, 2011, the entire share price of QR 13.2 million (approximately Baht 113.5 million) was duly 
received. and

   On January 26th, 2012, the Company registered its change of shareholders and completed the share transfer. The 
guaranty obligation for 3 construction projects of PLQ with a total guaranty amount of Baht 6,389.8 million is under  
the monitoring process of guaranty release from the new shareholders of PLQ and under the project delivery 
process which is expected to complete around the end of 2012.
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Structure of Shareholding

As of December 31st, 2011, the Company held its shares in the following subsidiary, affiliated and other companies including  
joint venture companies:

Name % of shares held Type of Business

Subsidiaries Company

Unima Engineering Co., Ltd. 99.99 Construction Services

SAPS 2007 Holding Co., Ltd. 99.99 Holding company for investments in other business

Sittarom Development Co., Ltd. 99.99 Property development

Power Prospect Co., Ltd. 57.90 Bio-mass power plant

Techner Co., Ltd. 50.00 Construction Services

Bumrung Muang Plaza Co., Ltd. 97.00 Leasing services for Boa Bae Plaza project

Affiliated Company

Power Line Engineering-Qatar W.L.L. 28.00 Construction Services in Qatar 
(Its entire shares were disposed on November 23rd, 2011)

2 Joint Ventures

1. EMC-POWER LINE Joint Venture 51.00 Construction and system services for Chaengmai International 
Convention Center

2. PAR Joint Venture 90.00 Construction services for MRT Purple Line Contract 3

Power Line Engineering Public Co., Ltd. (PLE)

The Company offers the general construction services including design, procurement and installation of complete systems 
for government and private sectors through being main contractor and sub-contractor. The works are generated from direct 
bidding, business negotiation and in the form of joint venture company. The Company’s services can be classified into 5 main 
areas, according to the nature and systems being installed as follows:

(1)  General Civil Construction

(2)  Electrical System

(3)  Air Conditioning System

(4)  Sanitary & Plumbing and Fire Protection System

(5)  Telecommunication System

Overall Business 
Operation
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Unima Engineering Co., Ltd. (UNima)

Unima Engineering Co., Ltd. (“Unima”) was registered its incorporation on July 16th, 1987 to render the services in  
general civil construction for office buildings, commercial buildings, hospitals, shopping complexes, educational institutions, 
hotels, residential and industrial plants etc. Unima’s government customers include Provincial Water Works, Ministry of Health, 
and Ministry of Interior etc. The Company purchased ordinary shares in an amount of 99.99 per cent of Unima’s registered capital 
in September 2000 to expand the Company’s construction business. In June 2005, Unima registered to increase its capital from 
Baht 60 million to Baht 300 million. During the last 3 years, Unima had not operated its business in a significant basis. It is waiting 
to collect the debts from outstanding debtors which are under the collection process.

Power Prospect Co., Ltd. (PPC)

Power Prospect Co., Ltd. (PPC) was registered on November 23rd, 2004 with an initial registered capital of Baht 10 million 
to engage in bio-mass power plant project. As a consequence of the resolution of the Board of Directors Meeting of the Company 
No. 5, held on October 19th, 2004, Power Prospect Co., Ltd. was set up as a joint venture of Biomass Co-gen Power Plant Project 
between PLE 55 per cent and Prospack Co., Ltd. 40 per cent, which is a plastics and super ware producer. Prospack also owns 
the Nakornluang Rice Mill branch 1, which is located on Ta Ruea district, Ayutthaya province. The 5 per cent shareholding is 
owned by Mr. Pongsak Liangsiri, a director of the Project, who is an expert in engineering and experienced in biomass power 
plant development. This power plant’s capacity is 9.9 megawatt and uses husk as a fuel. On January 10th, 2007, the company 
increased its capital to Baht 40 million. The budget for this project is re-estimated from Baht 620 million to Baht 675 million, which 
will be financed by sequent increase in capital of Baht 200 million and bank and financial institution’s loan of Baht 475 million in 
line with the progress of construction. In 2007 PLE increased its investment in PPC of Baht 22 million or from Baht 22 million to 
Baht 44 million in total and in 2008, PLE increased its investment in PPC of additional Baht 44 million or had a total investment of 
Baht 88 million and in 2009 additionally invested Baht 30.12 million to Baht 118.12 million in total, resulted in its holding of 57.9 per 
cent of PPC’s total registered capital of Baht 200 million. Its power plant was completed in November 2009 and its commerciality 
commenced in January 2010. In 2011, the income from the sale of electricity was Baht 131.24 million in total.

Techner Co., Ltd (TN)

Techner Co., Ltd (TN) was registered on March 9th, 1990 with registered capital of Baht 10 million engaging in construction  
service business. TN is located on 140 One Pacific Place Building, fl. 10, unit 1001, Sukhumvit road, Klong Toey, Bangkok 10110. 
On June 4th, 2005, Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)’s Board of Directors Meeting No. 4/2550, approved  
to invest in TN by holding 50 per cent of TN registered capital being Baht 5 million. The payment and share transfer were  
completed which resulted in that TN has become a subsidiary of PLE in order to proceed the National Housing Authority’s low 
cost housing project (Bann Euaarthorn Project) whereby PLE was a guarantor for the letter of guarantee in flavor of TN for 100 
per cent in an amount of not exceeding Baht 2 billion. This low cost housing project will generate the income both in form of 
profits and dividends to PLE based on shareholding basis. In August 2006, TN increased its capital to Baht 60 million with paid 
up capital of Bath 22.5 million of which Baht 11.25 million is held/paid by PLE. PLE additionally repaid the Baht 18.75 million on 
August 20th, 2009; therefore, Baht 30 million was totally and fully repaid. TN entered into the contracts with National Housing 
Authority (NHA) to construct 3 low cost housing projects including Lardlum Kaew 974 units, Ayudhraya (Bang Pa-in) 4,300 units 
and Aoung Thong 1,550 units. Currently, Lardlum Kaew has been completed and handed over to NHA. The other 2 projects have 
only 13 per cent progress and in April 2008, NHA issued a letter to terminate both projects and also claimed under the 2 bank’s 
letter of guarantees, totaling Baht 280 million in value and one letter of guarantee from BankThai in an amount of Baht 79 million 
which was based on the reason that TN had breached the contracts because the works under the contracts had no progress. TN 
took the dispute issued to Civil Court against NHA and the sued case has been under 2 mediations. The next mediation would 
be on April 3rd, 2009, which had not found the resolution; therefore, the court set the hearing on July 20th to 23rd, 2010. Currently, 
the Civil Court submits the case to the Administrative Court to consider on scope and court jurisdiction. The result is pending the 
decision from the Administrative Court.

Annual Report 2011  Power Line Engineering Public Company Limited126



PLE as TN shareholder had determined TN’s managing director and executive directors to prepare the plans for resolving 
TN’s problems and approaching TN’s major debtor i.e. Apex Concrete tech Co., Ltd. for immediate repayment of its debt to TN. 
However, during 2008, the managing director and executives of TN did not make any progress. They had also not prepared the 
2008 financial statements for audit by PLE’s auditor. As a result PLE’s auditor opinioned “qualified” on PLE’s 2008 consolidated 
financials, which discredited PLE. Therefore, PLE has sued TN and its managing director and executive directors on February 
26th, 2009 and April 8th, 2009 PLE took the criminal case against TN’s managing director and executives, which currently is 
under court process. Presently, there are 13 cases being sued under civil and criminal cases against TN’s managing director.

Bumrung muang Plaza Co., Ltd. (BmP)

Bumrung Muang Plaza Co., Ltd (BMP) was registered its incorporation on June 5th, 2003 with Baht 500 million registered 
capital (paid up capital of Baht 125 million) located on 611 Bumrung Muang Road, Pumparb, Pumparbsatupai, Bangkok in order 
to engage in Boa Bae Plaza project, which is 16-storey building comprising of 6-storey plaza and 3-storey residential area and 
the remaining area as a car park for rent for general individual and business. The project is on 30-year leasehold from Thai Red 
Cross Association. This is because BMP and its former shareholders are not able to repay its debts from construction to PLE. 
Therefore they entered into the share transfer agreement with PLE in order that PLE will manage BMP’s business to complete 
the construction of project. They also agreed that PLE manage the project so that all BMP debts owed to PLE are settled. On 
May 3rd, 2006, 85 per cent of BMP registered capital was registered under the name of PLE with the registrar of the Ministry of 
Commerce. The construction of building has been completed since December 2006 and presently BMP receives all permission 
licenses to operate the building. The delay in selling the space of the project was due to the former shareholders trying to halt 
the selling by advising PLE that they have found investors to invest in the project and these investors will repay all debts with 
PLE, but never happened. On Novembers 10th, 2008, BMP increased its capital by Baht 500 million to Baht 1 billion (paid up 
capital of Baht 625 million) and PLE currently holds 97 per cent of shares in BMP. Previously, BMP had launched its sales of the 
space area several times but it was not successful due to marketing conditions and non-cooperation from the existing customers,  
who owned the main areas of the project. During the beginning of 2011, the company was additionally supported by PLE to 
repurchase the space areas from the existing customers, change the project’s image and develop a new plan for the space 
selling by changing the project’s name into SOHO. The space selling will begin in March 2012.

S a P S 2007 Holding Co., Ltd. (SaPS)

S A P S 2007 Holding Co., Ltd. (SAPS) was registered its incorporation with fully paid-up capital on December 7th, 2007, 
having the same business place as PLE’s. PLE’s Board of Directors Meeting, No. 3/2007 held on June 14th, 2007 had approved 
to invest in SAPS with an investment of Baht 80 million, representing 99.99 per cent of the registered capital to engage in an 
investment in other businesses with good return and that SAPS invested in Sitharom Development Co., Ltd. (SDC) in an amount 
of Baht 80 million. In May 2008, PLE’s Board of Directors Meeting had approved to increase SAPS’s capital by Baht 60 million 
to Baht 140 million in total and approved SAPS to additionally invest in SDC in an amount of Baht 60 million, resulting in SAPS’s 
holding shares in SDC 87.5 per cent of the registered capital or a value of Baht 160 million to engage in a housing development 
at Muang district, Udorn Thani province. Currently, the land purchase and land adjustment together with sample house were 
completed. The project was opened for sale in June 2008. Under the Board of Directors Meeting No. 1/2009 held on February 27th, 
2009, it resolved to increase SAPS’s capital by Bath 20 million; therefore, its total capital was at Baht 160 million. The increased 
capital will be used for buying SDC’s shares from Mr. Thanachart Pungpee. As a result, SAPS will hold 99.9% of SDC’s shares.
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Sitharom Development Co., Ltd. (SDC)

Sitharom Development Co., Ltd. (SDC) was registered its incorporation on June 1st, 2007 with its registered capital of Baht 
160 million currently, of which 99.99% of the shares are held by SAPS. SDC is engaged in housing development and single  
detached house in Muang district Udorn Thani province in the prices ranging from Baht 2 million to Baht 3.5 million. SDC’s project 
is divided into 3 phases with 342 units valuing Baht 933 million in total. The first phase involves 96 units valuing Baht 295 million 
supported financially by Baht 100 million loan from the financial institutions. Presently, the sales and construction of the project is 
in progress. 157 units totaling value of Baht 454 million have been sold and will be handed over to customers within September 
2011. The 2nd and 3rd phases of 191 units will commence transferring after the first phase is completely handed over. Until the 
end of 2011, the total sale volume is Baht 586.59 million which is expected to entirely closed in 2013.

Power Line Engineering-Qatar W.L.L. (PLQ)

Power Line Engineering –Qatar W.L.L. (PLQ) was registered its incorporation on March 27th, 2006, with a business place 
located at P.O. Box 23637, Bin Mahmout Area, Doha-Qatar. PLE’s Board of Directors Meeting No. 3/2007 dated August 14th, 
2007 approved to invest Baht 16.8 million and increased to Baht 28 million on April 19th, 2009 in joint venture company PLQ in 
order to engage in the construction business in Qatar. PLE holds 28 per cent of PLQ shares and the profit sharing of 55 per cent. 
Currently, PLQ is handling with the Medina Centrale project at Doha which is a construction of convention center and shopping 
mall with a total value of Baht 8.5 billion. The construction is around 90 per cent in progress and is expected to complete by 
July 2012. PLQ accepted 2 more projects in 2011 i.e. Proto Arabia 13A&13B and Viva Bahriya Plot 20&21 with a total value of 
around Baht 8 billion.

On November 23rd, 2011, the Company sold PLQ shares in an amount of 840,000 shares, representing 28 per cent of the 
total shares to Mr. Nizar Mehanna (540,000 shares or 18 per cent) and Mr. Swake Srisuchart (300,000 shares or 10 per cent).

2 Joint Ventures

1.  PLE entered into joint venture namely “EMC- POWER LINE Joint Venture” with EMC Public Company Limited with investment  
ratio of 51 per cent on September 22nd, 2009 to render the construction, structure work, architecture work and system 
work of Chengmai International Convention Center in the value of Baht 1,867 million owned by the Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Tourism and Sports. The construction is on the process and the entire construction work will be 
handed over in March 2012.

2. PLE entered into joint venture namely “PAR Joint Venture” with Ascon Construction Public Company Limited and Roam 
Nakorn Construction (Thailand) Co., Ltd. with investment ratio of 35 per cent in order to acquire the construction project of 
MRT Purple Line (Bang Yai – Bang Sue) Contract 3, maintenance center building and Park & Ride Building, valuing Baht 
5,025 million. The construction is on the process.
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Unit  :  Thousand Baht

Services Performed by
% of  

shares 
held

2011 2010 2009

Income % Income % Income %

MEP PLE - 2,207,385 24.97 1,262,946 16.19 1,845,978 23.23

Unima 99.99 - - 1,828 0.02 1,453 0.02

Power Line Engineering –  
Qatar W.L.L. 28.00 254,563 2.88 1,330,606 17.06 853,470 10.74

Civil 
Construction

PLE - 2,488,906 28.16 1,495,457 19.17 2,669,810 33.59

Unima 99.99 - - 11,255 0.14 - -

Power Line Engineering –  
Qatar W.L.L. 28.00 2,422,417 27.41 2,617,544 33.56 2,400,671 30.21

JV EMC 51.00 553,875 6.27 256,870 3.29 3,560 0.04

JV PAR 90.00 466,250 5.27 155,492 1.99 - -

Bann 
Euaarthorn

PLE - 138,690 1.57 354,485 4.55 103,762 1.31

Techner 50.00 - - - - - -

Others Bumrung Muang Plaza  
Co., Ltd. 97.00 15,954 0.18 14,765 0.19 15,321 0.19

Sitharom Development  
Co., Ltd. 99.99 147,181 1.67 197,884 2.54 53,040 0.67

Power Prospect Co., Ltd. 57.90 143,225 1.62 101,238 1.30 37 -

Services Income 8,838,446 100.00 7,800,370 100.00 8,702,186 100.00

Other Income 135,499 154,798 106,443

Total revenues 8,973,945 7,955,168 8,053,545

Revenue Structure
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Trend of the Construction industry

The construction industry in the first quarter of 2011 had dropped by 1.0% y-o-y due to the continuous shrink from 2010. 
However, the construction of the mega project of the state own enterprise had helped lessen the impact caused by decrease 
by 20% of the government’s construction project, particularly the disbursement under the Strong Thai Operation plan which was 
decreased due to the disbursement in the first quarter such as the construction of the purple line train from Bang Yai to Bang 
Sue, the construction of the red line train from Bang Sue-Taling Chan, Aue Arthorn housing Project Phase 3-5, and the Nothern 
Expressway level 3 section N2 Project. As for the second quarter in 2011, the government’s construction had improved from the 
first quarter due to the acceleration of the disbursement of the budget for the compensation of the investment which was delayed. 
However, the flood in some areas of Thailand had occurred again while the initiation of the mega projects were still delayed and 
the higher base from the previous year led to the shrink of the government’s construction in the first half of 2011 from the same 
period of the previous year.  For the construction from the private sector in the first quarter of 2011 still continued its growth at 5.8% 
y-o-y, particularly the industrial and commercial construction. However, the growth was at a slower pace from the fourth quarter 
of 2010 which was caused by the slowdown of the housing market since the housing stimulation was ended and the higher base 
from the previous year. However, the volume of the housing construction could grow due to much of the early launched projects, 
particularly the high-rise.

The industrial construction in the first quarter of 2011 had an accelerating rate in terms of the growth from the previous 
quarter due to the investment in production expansion in the industrial sector from last year in order to increase production 
capacity to serve the demand following the economic situation, particularly from the automotive sector which was in the second 
quarter was affected by the natural calamity in Japan, leading to the delay of investment of the partial production expansion.

 The commercial construction in the first quarter of 2011 grew by 5.1% y-o-y and increased from the previous quarter  
due to the expansion of modern trade branches in many forms, particularly small branches as to serve the demand of the  
consumers and to approach them, as well as to serve the recovering purchasing power and the increase of the competition. 
Also, it received the support from the construction of the mega projects which were started at the beginning of last year. The 
expansion of the modern trade branches to provinces had increased in the previous period, particularly in the tourist cities and 
main provinces.  

 According to the construction investment situation in the first half of 2011, the construction volumes which could 
be reflected from the investment construction volume as of stable price, the volumes were higher than the same period of last 
year with the growth of 2.4% of which came from 5.9% expansion of the private sector construction while the construction from 
the government decreased by 1.1% which was caused by the higher base from the previous year , including the delay of the 
construction and the disbursement. 

 As for the second half of 2011, the construction industry showed a slowdown in growth due to a less than expected 
progress from the government’s construction as the mega project tended to be delayed, the disbursement of the budget of the 
fiscal 2012 was much delayed, and the flood occurred across the country.

It is expected that many mega projects would be postponed and some of which are awaited for the clarification, approval 
from the new government such as the green line train project from Bearing-Samuitprakarn, the red line train project from Bangsue-
Rangsit. In addition, the investment plan of infrastructure of the State Railway of Thailand’s urgency from B.E. 2553-2557 worth Baht 
176 billion. There were many more projects were funded by the Development Policy Loan (DPL). Also, there were some projects 
in the environmental consideration procedure such as twin-track railway project from Chachoengsao-Klong Sib-Kang Koy, etc.

marketing and 
Competition Conditions
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The Thai economy situation from 2010-2011

2010 2011

The whole 
year

The whole 
year

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

(% change from the same period of last year or else 
stated as others)

The growth rate of the Thai economy (as of stable price) 7.8 0.1 3.2 2.7 3.7 -9.0

Demand (Expenditure)

Household Expenditure 4.8 1.3 3.3 2.7 2.4 -3.0

Government’s Expenditure 6.4 1.4 1.8 1.0 4.9 -3.1

Investment in fixed assets 9.4 3.3 9.3 4.1 3.3 -3.6

- Private sector 13.8 7.2 12.6 8.6 9.1 -1.3

- Government sector -2.2 -8.7 -1.4 -9.9 -10.9 -12.1

Export and services 14.7 9.5 16.0 12.0 17.3 -6.5

Import and services 21.5 13.6 16.8 15.1 20.1 2.9

Local supply (Production)

Agriculture -2.3 3.8 7.6 6.7 0.5 0.7

Industry 13.9 -4.3 1.7 -0.1 3.1 -21.8

Construction 6.8 -5.1 -1.3 -7.6 -5.4 -5.9

Services and others 5.0 3.3 3.8 5.0 5.1 -0.6

Source: Office of the National Economic and Social Development Board

The dissolve of the parliament prior to the parliament’s approval of the draft of budget of annual expenditure of the fiscal 
2012 Act had caused the regulation of the budget of annual expenditure of the new fiscal year couldn’t start within October 1, 
2011, and it was postponed to the beginning of 2012. Thus, there was a vacuum of the investment disbursement which led to 
the investment of the government’s construction in the last quarter of 2011. 

 However, the construction of the government received the support from the mega projects which were constructed 
and started their operation in the prior period such as the construction of the red line train project from Bangsue-Taling Chan, the 
purple line train project from Bang Yai-Bangsue, the extended BTS project from Taksin-Bangwa, the blue line train project from 
Bangsue—Tha Phra and Hua Lampong-Bang Kae, etc. In addition, there were constructions of the recovery and repairing of the 
infrastructures which were damaged by the natural calamity. It is expected the government sector may have more construction 
projects to prevent the flood. 

The mega projects of infrastructure of the government are under operation and studies of which shall be closely followed 
such as the train projects, the Suvanabhumi Airport Phase 2 porject (the utilization of Suvanabhumi Airport and Don Muang Airport), 
including the projects of the State Railway of Thailand such as the twin-track railway projects, the construction of the power plant 
project to serve the energy demand, and the high speed train project, etc., also, the policy concerning the development of large 
infrastructure projects such as the development of the west coast deep seaport which indicates construction volume in the future. 
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The important risk factors which may affect the construction of the government sector consist of political factor which has 
an effect on the direction of the government’s construction and the country’s investment atmosphere, including the disbursement 
of the government’s budget, the amendment of the Public-Private Joint Venture Act and the procedures of fund raising in other 
forms in order to invest in development of infrastructure. In addition, there are some disputes against the construction of some 
projects such as seaport, power plant, etc, which tend to increase and may affect the construction direction in the long run. 

Source: Kasikorn Research Center

Competition

Although the competition in the Thai construction industry particularly in the 2009 is highly competitive whereas the  
demand for the engineering design, procurement and installation of mechanical and electrical systems for the new projects and 
the projects required the renovation continues to grow effectively. The contractors who particularly have well recognition and their 
strength in financial, team works and sophisticated strategies will be advantage in this aspect. The company having outstanding 
works references, good financial position, project management capability, personnel with extensive knowledge and experience, 
flexibility to work for small, medium and large scale projects and bargaining power with supplier and 20 years well regarded, 
would have and advantage in the market over the competitors of which the company’s successes having been records during 
the past years with the high standard of on time works completed reaching the clients’ most satisfaction and the growth rate of 
performance and profits. Based on the company’s overall businesses covering clients from both private and public sectors and 
involving in the wide range of various construction activities i.e. residential building, commercial offices and shopping complex, 
industrial facilities and public infrastructures, thus a slowdown in any one industry would have very limited adverse impact on 
the company comparing to other competitors.

Apart from the competition amongst Thai contractors, the foreign contractors and joint-ventures and consortium of foreign 
and Thai contractors are also having strong influences in domestic construction industry. However currently there is no actual  
numbers from any institutions evaluating the market shares in Thai construction industry and classifying Thai construction contractors  
in specific type of their business. Most of the contractors have their own specific strengths and strategies including marketing 
niches, long term experiences, recognized quality of works to operate their business expansion. 

The completion from the numbers of companies in each business sector may reflect the competition situation in the market 
at certain level that the construction business for the SMEs may be the most aggressive. It is because of there are less barriers 
of entry due to fewer funds for investment, technology, expertise, and management when it is compared with a large contractor. 
Despite there are some obstacles in terms of the regulation and standards of business operation, the entry into the market is no 
difficult. Thus, there are many small contractors in the construction business.

The market for the large entrepreneur is of less competition due to high barriers of entry since the market requires a large 
amount of investment fund, more experience and expertise in particular areas. On the other hand, the competition in the market 
for middle entrepreneurs may have competition of which depends on volumes in each situation. When the economy is going 
well, the construction projects are quite a lot and the competition is not quite aggressive. However, if the economy is slowdown, 
the construction projects decrease in numbers, leading to serious competition since the numbers of the contractors have not 
changed. In addition, if there are large contractors in the competition, the competition is even more aggressive which may lead 
to the war price of the construction fee. 
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Moreover, when the competition is considered by the types of work from the government and the private sector, it is found 
that the construction market of the government sector, the government sector has its procedure of Pre-qualification to select  
appropriate contractors based on standards such as minimum financial status, minimum equipment and machine, and minimum 
personnel. Also, the market of the government’s construction has clearly classified the project’s value. The large contractors will 
involve in the large projects only. Thus, the high value government’s projects are always with the large contractors, reflecting a 
mild competition when it is compared with the contractors in other markets.

In terms of the construction market of the private sector, although most of the construction companies which are the listed 
companies in the Stock Exchange of Thailand indicate that the competition in the construction market of the private sector is 
quite aggressive, after consideration of the numbers of the projects which have already been signed in the hiring contracts, it is 
found that most of the companies received much of the projects whether condominium projects and housing projects. This is in 
line with the property market situation in 2009 onward which has gradually recovered by the property stimulation plan from the 
government and the economic recovery. The industrial construction and commercial construction had also clearly improved in 
2010. However, it is found that during the economic crisis, the construction market of the private sector confronted high competition  
which led to cutting prices for survival. 

In 20112, the Company expected that the total revenues may continuously increase by 20% from 2011. The backlog as of 
the end of 2011 was at approximately Baht 9.7 billion of which will be realized in 2012 around 70%. The Company still continues 
its local bidding which is worth Baht 2,000 million (in the first quarter of 2012). In 2012, the Company expects that there is an a 
high opportunity to receive new backlog due to the high growth direction of the property sector, including may projects need 
recovering after the flood. Thus, in this year, there are more works for the construction sector.

Competition Strategy

In developing the competition strategy and business policy of the Group, apart from maintaining the market share amid the 
fierce competition due to the economy slowdown, the Group also emphasizes on building the long term competitive capacities. 
Group’s competition strategies and business policies are as the following.

(1)  Reputation and experiences of engineering executives : Their capability and management have been proven as they  
can manage and bring the Group to survive during the economic crisis in 1997 and to continue to expand the business 
afterward. Upon the practical experience, valuable knowledge, widely reputable acceptance in the industry greater than 
20 years, engineering executives can oversee and help the engineers who are the project managers of other projects. With 
these experiences, this enables the Group to quickly respond to any changes in the areas of engineering or new technology. 

(2)  With their previous performance, the Group has highly gained acceptance and trust from customers for their work quality 
and service. Regarding the satisfactory of the customers, tremendous customers repeat the service with the companies 
and recommend us to other clients. The Group would like to maintain and enhance their reputation by performing the  
following key policies.

• Maintaining their quality and performance to be in the acceptable standard level 

• Keeping integrity and business ethics 

• Completing the project on time as promised to clients 

• Taking care of customer’s benefits by considering the company as the owner of the project, and 

• Offering after-sale service before and after the contract period

Annual Report 2011  Power Line Engineering Public Company Limited 133



(3) Capability of personnel – as human resource is deemed to be the most crucial factor of the business, the Group has a 
policy to enhance and improve skills and ability of staff. The following policies will enhance efficiency and maintain group’s 
competitiveness. 

• Continuous improvement of staff knowledge and skills both technical and managerial knowledge 

• Developing an accountability to the work

• Creating satisfactory and friendly work atmosphere 

• Teamwork and good cooperation between engineering team and other staff is performed in an aim to achieve the 
objective in providing excellence service to customers. 

• Staff performance is measured by Balance Scores Card system

(4) Strong financial status : the Group’s policy gives highly importance on strong financial structure by maintaining the debt to 
equity ratio in the low level as well as obtaining appropriate liquidity ratio. These shall mitigate the risks in doing business 
and enhance customer confidence toward the Group. As of December 31, 2011, the Company’s D/E was at 3.08 times and 
the liquidity ratio was at 1.83 times. In addition, there were revolving credits received from many banks for the operation 
totaling Baht 13.70 billion.

(5) Efficiency of operational management : The Group establishes a policy to continuously develop central system for  
operational work and work process to enhance efficiency and ability to be responsive to customer’s demand. The Group 
has been certified ISO 9002:1994 for their quality management system since 31August 2000 and ISO 9001 Version 2000 
since 2 October 2003 from BVQI Company Limited. The company continues to improve their quality management to be in 
line with ISO 9001:2008 by BVQI, who evaluate and certify the company’s continuality of the quality management system. 
BVQI will review the process every 6 months and also adjusts the review process in the form of Process Approach. 

(6) Effective procurement : The Group has developed the procurement policy to create transparency and competition amongst 
suppliers to assure that production cost is within the appropriate level.
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During the 2010 and 2011 there were the related transactions with persons and related companies which the company 
proceeded and the auditor had notified in their notes to the financial statements No. 7.

Transactions with 
persons and related companies
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Main risk factors that may have an effect on the company’s business operations classified as follows:

1.1 Business Risk

1.1.1 Risks from the real estate industry

 Since the second half of year 2010, the real estate market has slowed as well as continued to year 2011. Even there 
is the expansion in consumer income results in positive to real estate sector but the other hand, the prices tend to 
rise it may be a negative factor to consumer purchasing power. This circumstance effected the company’s operation 
and performance and resulted in the company’s missing its targets and may also effect to the company’s financials. 
However, the company had already prepared to facing to these risks by determining effective marketing strategies 
and promoting overall cost control of all operations.

1.1.2 Risks from competition

 With an increasingly high competition in the construction industry including both civil construction and MEP  
businesses together with increasing in the number of the construction companies, these resulted in high competition 
in bidding for any projects. The company has increasingly faced many competitions from both the domestic and 
international competitors. The bidding process is highly competitive in year 2011. Some contractors use price cut and 
discounted project value in order to win the bidding which the Company considered that the above rates may affect 
the ability to make a profit. . However, the construction industry’s growth started to decline in the second half of that 
year obviously when compared on a higher basis and also due to flooding situations in many provinces. Moreover, 
construction bidding becomes highly competitive as some of the contractors have reduced their price and their  
bidding price in order to win the biddings. In this regard, the Company has considered that bidding at reduced price 
might have an impact on profitability. If in any case the company does not win the bidding on that project and does 
not get selected by the employer, this may cause the company’s incomes to be lower than the forecast. However, the 
company has controlled such risk by being selective projects based on the background of project owners and their 
financial. The company will choose to bidding the projects that the company has expertise and can control in order 
to have the project with the appropriate incomes. With many years of experience in the construction business, these 
have made the company to gain reputation and confidence from the engineering consulting firms, the employers  
and many project owners as they can see the company’s potential and its quality of the work. Hence, they have 
regularly invited the company to bidding the new projects.

1.1.3 Risks from the economic and political instabilities

 The results of economic volatility and vulnerability in the United States, and the European Union effect on fluctuation 
in economy of Thailand. However the effects on economic condition or the political changes are those needed to 
be monitored closely as they will have an impact on construction projects in the government sector, efficiency on 
budget spending and confidence from the private sector, especially in terms of the investment conditions and cli-
mate both domestically and internationally. These are the main factors affecting the decisions of the investors both 
the government and the private sector particularly mega projects. These then directly impact the growth of the real 
estate industry, the construction of the factories and continue to affect the business in the area of building design, 
constructions and engineering system installation. For the international projects, risks may arise from political and 
economic conditions including the government instability. With the government intervention in the economy some 
time, this could lead to any changes in the important policy of such country, adversely impacting the business, its 
financial status, its operations and opportunity. By expanding its business of construction and engineering system 

Risk Factors
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installation services to international, the risks of the company, then, have increased from the politic, economy and 
security of such country. The company has developed the corrective guidelines by setting the procedures of business 
plan and strictly complying with the laws and other government regulations in order to alleviate the risk by setting the 
risk management procedures and other procedures in business operation plan in order to minimize risk and strictly 
complying with the laws and other related government regulations.

1.1.4 Risks from the price of the construction material and the volatile oil price

 For the businesses relating to building the construction design and engineering system installation, these businesses 
require to offer a fixed construction price starting from the beginning of the auction until the completion of the installation  
and construction works. During such periods the price of material and equipments i.e. price of construction material 
may be changed subject to the demand and supple levels including the oil price which is the indirect cost of the 
operating cost. By using a historical data for the past 5 years, it is expected that on average the oil price is taking 
account of 5% of total construction cost. As such, the company has developed the procedures and policy to reduce  
the risks of the raw material prices by negotiating and using a good relationship with the wholesale and retail  
distributors of the raw materials in order to have the purchasing price in advance where this price is mostly to be fixed 
throughout the project periods. As for the general materials where there are many distributors, the company shall 
gather all the purchasing orders from many projects in order to have the bargaining power and reduce the cost per 
unit. With a high bargaining power, the company, then, can maintain the cost of the general materials to be in the 
appropriate level. Moreover, the company has continually improved the purchasing management to be timely and 
to reduce the changes in the price of the materials and equipments. The company has negotiated with the project 
owner about the price change in case the price of the construction materials is higher than the price agreed by the 
company and the project owner.

1.2 Operational Risk

1.2.1 Risks from the natural disaster 

 The company has prepared to protect all losses from such risks by having the insurance policy to cover the natural 
disaster for all construction projects, including continually testing the security systems of the employees’ life and  
assets or managing the regular working process. In case the natural disaster has happened and caused the delay in 
deliverables, the company can negotiate and inform the project owner for the extension of the construction periods 
due to this incident. Moreover, another protection prepared by the company is to study the condition of the project 
location before the construction in order to collect any necessary information. The company is on the process of 
developing data base storage in order to the risk from natural disaster.

1.2.2 New Project and Contractual period Risk

 The main incomes of the company both the direct and indirect incomes are from the construction contracts of the 
medium and large projects. The number of projects shall be varied to the overall economy; and whether or not the 
company shall be awarded with the new project and when, this expectation can be deviated as such contracts 
have specify the periods for the auction and the selection process can be complicate process and take a long time 
depending on many factors including the market conditions, source of funds and approval from the project owners. 
Since the main incomes of the company are from these projects, hence, its operations and cashflow are heavily 
fluctuate from quarter to the next quarter, depending on the period awarded the new project, the amount of works 
to be done under the contract and periods. The amount of revenues recognized by the company may be different, 
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depending on the project periods and processes of the construction and engineering system installation performing 
at any period. Normally, the incomes of the company in the area of engineering system are recognized to be little at 
the beginning and the end of the construction project when comparing to the amount of works during the middle of 
the projects which is the period where the company has recognized more revenues. Therefore, the performance of 
the company is varied according to the period and the process under the contract and the contract type. The periods  
of the company’s project incomes and cash flow may be delay due to several factors. These include the delay of 
the distributor in distributing the equipments, shortage of labor, changes in the scope and the weather condition. 
Such delay could have the adverse impact towards the company’s performance for some periods. The company’s 
marketing team makes initial evaluation of project bidding in line with the risk assessment determined by the risk 
management committee.

1.2.3 Insufficient Labor Risk

 As the company has operated the business in the area of building the design, construction, and engineering  
system installation, these businesses require a large number of staff. With the increase in the growth of GDP and the 
construction industry, these have caused the shortage of labors especially the skilled labors, leading to a high wage 
and construction cost. However, the company has implemented some guidelines to reduce the risks arising from 
the shortage of labors by increasing the proportion of the sub-contractors, offering other privileges, managing the 
incomes and security including offering appropriate welfare according to the number of years that the employees 
have been working for the company in order for the employees and workers to have some bonds and feel secure 
about their works.

1.2.4 Risk from the delay of construction project

 This is an important factor to the business operation. Delay of construction project may be resulted from the project 
owner, such as, change of construction and installation plan, lack of capital, etc. or the delay in installation of the 
company’s teamwork.

• In case of delay is caused by the project owner, the company is risk to bear additional expense of the project, 
such as, labor cost, public utility cost, etc. as the company is unable to claim additional payment from0 the 
customer as the employment contract did not cover this matter, the risk prevention in this case is somewhat 
difficult. However, such affect can be limited by reducing the laborer and expense of such project provided 
that it shall not affect to the current work.

• In case of delay of the project is caused by the delay in working of the company, the company is risk to be 
fined by the project owner. The prevention of such risk is possible by the improvement of management ability 
of the company’s personnel especially the project manger and allocation of teamwork and sub-contractor that 
suitable to the work quantity in each project. Moreover the company determines all project managers to prepare 
project work planning of subcontractors for controlling works planned effectively and they also monthly report 
the progress of works and problem to the management for monitoring and solving the problem effectively.

1.3 administrative Risk

1.3.1 Managerial Risk

 Services rendered by the company in each project are separated according to the location and area of the project 
that the customer specifies. Neglect for the project and dishonesty are problems that can be found in many instances 
for construction and engineering companies, and trying to control from the head office is extremely difficult. It doesn’t 
matter if the managerial and control processes are good, problems will still arise even attempts to control are 
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made. When a loss did occur, The company recognized these problems and developed the following policy that, in  
appointing project managers, the company will give especial weight to the amount of work given as the responsibility 
of each project manager, to make sure that he is able to supervise the work given as his responsibility throughout. 
The project management will include supervision by a Project Engineer, along with cost control and internal auditing 
team. Aside from this, the company is stressing the policy of strengthening its staff through education and training, 
along with developing a sense of ethical morality throughout the organization that will lessen the effects of managerial  
risk and ability to control. 

1.3.2 Engineer Dependency Risk

 For the construction business including building and design construction, engineering system installation and civil 
engineering, these are the business that requires the knowledge and expertise of the personnel especially the  
engineers at the level of project director, project manager and project engineer who have the capacity in controlling 
and managing the projects to be successful. By losing these engineers, this shall impact the ability of the company 
in awarding the projects and its operations in the future. As such, the company has developed a good human  
resource management policy and provided the employees with the appropriate remunerations, training and business 
trip in order to reduce the loss of personnel including developing other incentive procedures to complete with the 
market in order to maintain such experienced and qualified personnel to work for the company as long as possible.

1.4 Financial Risk

1.4.1 Risks from investing in the subsidiaries, associated company, joint venture and other companies 

 The company’s structure comprises of subsidiaries, associated companies, joint ventures and many other companies  
where their businesses are in accordance with the company’s business e.g. investment and construction in many 
projects where each project shall have different shareholders. Risks arising from investing in the subsidiaries,  
associated companies, joint venture and other companies are limited to the investment amount in each organization 
and liabilities via by the guarantees provided. For each investment, the company shall conduct the feasibility study 
of each project or each company, apart from considering the returns in the future, by appointing the consultants or 
external specialists to be the consultant in some projects before presenting to the Executive Board and Board of 
Directors. For any companies within the group that have already invested, these shall have the direct and indirect 
impact towards the company. However, the company has set aside the reserve for the loss from the investment in the 
subsidiaries, associated company, joint venture and other companies in case the performance of such companies 
are not according to the target and/or responsible for the guarantees provided.

1.4.2 Risks from inter-transaction between the company and the subsidiaries, associated company, joint venture and other 
companies 

 The company has a risk from lending money to its subsidiaries, associated company, joint ventures and other  
companies. The Company has lent only a short-term loan in order to be working capitals and charges an interest 
at the minimum fixed rate per year. The repayment loan is on demand. The company has provided an allowance 
for doubtful debts. Therefore the Company has policy to manage potential risk from lending to its subsidiaries, joint 
ventures and other companies which are based on the necessity and reasonableness of the loans and considering 
the benefits to the Company. It needs to get approval from the Board of Directors and Audit Committee in order to 
reconsider the impact of such transactions.
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1.4.3 Working Capital Risk

 Most of construction companies must have sufficient working capital, equivalent to 25-30% of the total amount of the 
work undertaken, to use in the purchase of raw materials and labor costs. The working capital comes from existing 
working capital of the company, supported by banks and financial institutions in the form of short-term loans and bank 
guarantee. If there is any change in payment by the customer, it will affect the company services its working capital. 
Therefore, in order to alleviate risk, the company attempts to negotiate payment conditions in the contract and the 
company always inspects the financial statement of the customer before placing a bid. Aside from this, the effects 
of a change in payment by the customer won’t have a major impact because of the financial status of the company. 
The company also improved the effectiveness of collection team and the procurement team. 

1.4.4 Interest Rate Risk

 The changes in the interest rate may effect the company bearing higher the interest burden in case of using the 
bank loans. However it is found that the company carries little risk from an increase in interest rates, due to the fact 
that the company does not use high amounts of credit and only on occasions when it becomes absolutely necessary.

1.4.5 Currency exchange risk

 The company has very low risk of currency exchange as the company has mostly negotiated to purchase the raw 
materials from the suppliers in the form of Thai baht and the company has very low proportion of foreign currency 
income. However, the company has also provide measure to reduce this kind or risk by execution of forward  
contract. For revenues from the oversea works, the company also determined all costs to be the same foreign  
currency in order to alleviate risk.

1.4.6 Risk from the delay in invoicing

 In certain projects which the construction or engineering installation work has been completed and contractual  
obligations can be fulfilled, the company may not be able to issue an invoice or receive the money in time, as per the 
schedule, due to a delay in inspection from the customer or project owner. The company will consult with people who 
are concerned with this issue and follow up closely on the status of inspection, which helps decrease risk substantially.

1.5 investor’s Risk

1.5.1 Revenue Risk

 According the consolidated financial statements for year 2011, for the year then ended December 31, 2011 of its 
subsidiaries, associated company and joint ventures, there was income from services of Baht 8.5 billion increasing 
14% by comparing to year 2010 showed Baht 7.5 billion. The separated financial statements showed income from 
services of Baht 4.9 billion increasing 58.4% by comparing to year 2010 showed Baht 3.1 billion due to the increasing  
in recognition from new projects but the profit was low due to the increasing in cost of construction.. Therefore, 
the company has to expand its customer base by participating in more bidding and makes a policy on expanding  
investment in relative businesses that provide a return in form of regular cash flow, such as work under concessions 
in order to reduce risk of the revenue change as abovementioned.
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Dividend Policy

The company’s dividend policy

The company’s dividend is set to be paid at approx 50% of net profit after taxes deduction and legal reserves from the 
performance of the company only. However the Board of Directors has the authority to proceed or amend the dividend policy 
from time to time in order to maintain the most benefit for the shareholders i.e. using the dividend as a reserved fund for repaying 
the company’s loan and a capital investment for the expansion or being working capital in case of market condition changed, 
which will impact to the company’s future cash flow.

The subsidiary and affiliated companies’ dividend policy

The company’s subsidiary and affiliated companies’ dividend will be paid based on their sufficient cash flow after legal 
reserve under their Board of Directors’ decision on case by case basis.

Shareholders

List of top 10 shareholders as of March 21, 20121

Shareholder No. of Shares Percentage (%)

1. Mr.Swake Srisuchart 131,115,014 16.13%

2. Mr.Amnuay Karnjanopas 80,118,712 9.86%

3. Thai NVDR Co., Ltd. 39,050,405 4.81%

4. Mr.Somsak Kuptamatee 32,066,844 2.22%

5. Mr.Pisit Rojanamongkol 18,000,000 1.30%

6. Mrs.Sopavadee Boonyaruk 10,522,400 2.22%

7. Mr. Methus Srisuchart 10,332,800 1.27%

8. Mr. Andrew Kitwittawat 9,706,192 1.19%

9. Mrs. Thitiravi Olanthacchanun 9,700,000 1.19%

10. Mr. Santi Setsawas 8,850,000 1.09%

/1Report from Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors

Shareholders Structure
 and management
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management

(1) Board of Directors as of December 31st , 2011

The company’s authorized directors are Mr.Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Kanjanopas and Mr.Phisant Chintanapakdee. 
any two of the three authorized directors may sign jointly and affixed with company seal to bind the Company. 

The Company’s Secretary is Mr. Thada Chumasaratul, held the position of the Company’s Secretary since August 15, 2008.

Remark : Miss Suchada Laochoonsuwan, a Member of Executive Committee has resigned from the company since November  
 30th, 2011

Shareholders

Executive Committee

1. Mr.Swake Srisuchart Chairman 

2. Mr.Amnuay Karnjanopas Vice Chairman

3. Mr.Somsak Kuptamatee Member

4. Mr.Pisit Rojanamongkol Member

5. Mr.Phisant Chintanapakdee Member

6. Mr.Chuer Pavasant Member

7. Mr.Sutee* Tuntivanichanon Member

8. Mr.Somsak Somboonsub Member

9. Mr.Thada Chumasaratul Member and Secretary of 
Executive Committee

Audit Committee

1. Dr.Singchai Aroonvuthiphong Chairman of 
Audit Committee 

2. Mr.Somprasong Boonyachai Member

3. Lt.General Sinchai Nutsatid Member

Secretary of the Audit Committee (Caretaker)

Mr.Chuer Pavasant

Board of Directors

1. Mr.Swake Srisuchart Chairman of the Board

2. Mr.Amnuay Karnjanopas Vice Chairman

3. Mr.Pisit Rojanamongkol Director

4. Mr.Phisant Chintanapakdee Director

5. Mr.Sutee Tuntivanichanon Director

6. Dr.Singchai Aroonvuthiphong Independent Director

7. Mr.Somprasong Boonyachai Independent Director

8. Lt.General Sinchai Nutsatid Independent Director

Company Secretary

Mr. Thada Chumasaratul
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In 2011, there were 5 times of the Board of Directors meeting

No. Board of Directors
No.1/11 
28/1/11

No.2/11 
28/2/11

No. 3/11 
16/5/11

 No. 4/11 
12/8/11

 No.5/11 
21/11/11

Total

1 Mr.Swake Srisuchart / / / / / 5/5

2 Mr.Amnuay Karnjanopas / / / / / 5/5

3 Mr.Pisit Rojanamongkol / / / / / 5/5

4 Mr.Phisant Chintanapakdee / / / / / 5/5

5 Dr.Singchai Aroonvuthiphong / / / / / 5/5

6 Mr.Somprasong Boonyachai / / / / / 5/5

7 Lt. General Sinchai Nutsatid / / / / / 5/5

8 Mr. Sutee Tantivanichanon / / / / / 5/5

9 Mr. Thada Chumasaratul / / / / / 5/5

/ Attend Meeting

X Not attend meeting

Committees

(1) Nomination and Remuneration Committee

As of December 31, 2011 the committee consists of 4 directors as follows:
1. Mr.Somprasong  Boonyachai Chairman of Nomination and Remuneration Committee 
2.  Lt.General Sinchai  Nutsatid Member
3. Mr.Pisit  Rojanamongkol Member
4.  Mr.Chuer  Pavasant Member and Secretary of the committee

In 2011, the nomination and remuneration committee had one meeting.

(2) Risk management Committee

As of December 31, 2011 the committee consists of 8 directors as follows:
1. Mr.Swake  Srisuchart Chairman of Risk Management Committee 
2.  Mr.Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman of Risk Management Committee
3.  Mr.Somsak  Kuptamatee Member 
4. Mr.Pisit  Rojanamongkol Member
5. Mr.Somsak Somboonsub  Member
6. Mr.Phisant  Chintanapakdee Member
7. Mr. Chuer Pavasant Member
8.  Mr. Thada  Chumasaratul  Member and Secretary of the committee

In 2011, the risk management committee had one meeting.
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(3) Corporate Governance Committee

As of December 31, 2011 the committee consists of 8 directors as follows:
1. Mr.Swake  Srisuchart Chairman of Corporate Governance Committee 
2.  Mr.Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman of Corporate Governance Committee
3.  Mr.Somsak  Kuptamatee Member 
4. Mr.Pisit  Rojanamongkol Member
5. Mr.Phisant  Chintanapakdee Member
6.  Mr. Chuer Pavasant Member
7. Mr.Somsak Somboonsub  Member
8.  Mr. Thada  Chumasaratul  Member and Secretary of the committee

In 2011, The Corporate Governance Committee had one meeting.

The Board of Directors’ duty responsibility and authority

The directors shall sincerely and faithfully perform their duties and carefully take care the interest of the company to be in 
accordance with the objectives, rules and regulations of the company and the resolution of the shareholders’ meeting and the 
matter legally required the approval of the shareholders’ meeting prior to operation, such as, preparation of combination item, 
sale or purchase of important assets according to the principles of SET or of other government authorities, etc. In this regard, 
the Board of Director may assign one or several directors to take any action on behalf of the Board whereby such assignment 
must be under its scope of power of power whereby the scope of powers and duties of such assignee must be clearly specified.

The Executive Committee

The Executive Committee’s duty, responsibility and authority

1.  Prescribe the policy, direction, strategy and structure of major management work for business operation of the company to 
respond and support the economic situation and competition as prescribed and declared to the shareholders and propose 
for approval of the Board of Directors.

2.  Prescribe business plan, budget and management power of the company and propose for approval of the Board of Directors.
3.  Inspect, follow up the policy and management guidelines in several aspects whether it is efficiently exercised to benefit the 

business operation of the company.
4.  Inspect, follow up the result of business operation whether it is in accordance with the approved business plan.
5.  Consider the large investment project of the company and propose for approval of the Board of Directors.
6.  Appoint, withdraw the employee of the company in the position not higher than CEO.
7.  Consider, approve and tender the bidding or hireling of goods for other work units, or persons.
8.  Perform other duties as being assigned by the Board of Directors time to time.

Annual Report 2011  Power Line Engineering Public Company Limited144



and the authority to approve financial matter as follows:-

1. In case of such matter is already prescribed in the business plan or budget duly approved by the Board of Directors, the 
Executive Committee shall be entitled to take any action with unlimited amount.

2.  In any matter other than those specified in clause 1, the Executive Committee is empowered to approve not exceeding 
50 million baht of which such approval shall include the approval of expenditure in normal course of business operation, 
investment in the capital expenditure or permanent asset, and authorization in contract of credit finance all finance systems 
limited amount baht 1,000 million including joint venture (except security according to the bidding project or hireling of 
good on unlimited amount) and report to the Board of Directors.

The Executive Committee may empower the management employee of the company to approve any or several financial 
matter as deemed appropriate.

In this regard, the approval as mentioned above shall not in the manner that enable the Executive Board or its assignee to 
approve any item that it or any other person shall have the benefit or may oppose against any benefit (according to the Articles 
of Association of the company and as prescribed by SEC) with the company or its affiliate except such approval is grant to the 
item incurred in normal course of business under the clear limit.

CEO’s duty, responsibility and authority

1. Decide the important matter of the company, prescribe the duties, objectives, guidelines, policies of the company including  
control an oversee the overall business operation duly assigned by the Executive Committee and responsible for the 
Executive Committee.

2.  Appoint, discharge, dismiss, fire; prescribe wage, pension, and reward; adjust and increase salary, remuneration, bonus  
of all employees of the company in the position lower than Executive Director including to appoint the employer’s  
representative to work in the Provident Fund Committee of the company.

3.  Approve and authorize for withdrawal and payment for purchase of property and employment of service for benefit of the 
company but not exceeding the amount limited to the power of the Executive Committee.

4.  Issue orders, regulations, notifications, records; effect the operation according to the policies and for benefits of the  
company and maintain the working disciplines of the company.

5.  Approve the appointment of consultants in several aspects as deemed necessary for business operation.
6.  Perform other duties duly assigned by the Board of Directors or Executive Committee time to time.
7.  Carry on general management work of the company.

In this regard, the approval as mentioned above shall not in the manner that enable the Executive Committee or its  
assignee to approve any item that it or any other person shall have the benefit or may oppose against any benefit (according 
to the Articles of Association of the company and as prescribed by SEC) with the company or its affiliate except the approval  
according to the policy and principles approved by the Board of Directors that required an approval of the shareholders in  
preparing the combination item and obtainment or disposal of important asset of the company, affiliate companies to correspond 
with the requirement of SET related to such matter.
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audit Committee

The audit committee’s duty, responsibility and authority

1. Examine the company to sufficiently prepare the correct and clear financial items.
2.  Prescribe and examine the company to have efficient and effective internal control and internal audit system.
3.  Examine the operation of company to be in accordance with the law of SEC, requirement of SET or other laws related to 

the business of the company.
4.  Select and nominate the auditor of the company including consider the remuneration of the auditor.
5.  Disclose the information of the company in case of there is any combination items or any items which may be object to the 

benefit of the company to be correct and complete information.
6.  Perform any action as being assigned by the Board of Directors or as deemed appropriate by Auditing Board.
7.  Prepare report related to the activity of the Auditing Board in the annual report of the company of which such report must 

be signed by the Chairman of the Auditing Board.
8.  Evaluate the performance of the Auditing Board

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee’s duty, responsibilities and authority

1. Determine the nominating procedures and qualification of the company’s director and chief executive officer.
2.  Proceed the nomination and propose the qualified person for director and chief executive officer to Board of Directors to 

consideration and recommend to shareholders meeting’s approval.
3.  Determine the procedures and methods for the consideration of director and chief executive officer remuneration.
4.  Consider the director’s remuneration and propose to the Board of Directors for recommend to shareholders meeting’s 

approval.
5.  Consider chief executive officer’s remuneration and propose to the Board of Directors for recommend to shareholders 

meeting’s approval.
6.  Perform and works as assigned by the Board of Directors.

Risk management Committee

The Risk management Committee’s duty, responsibilities and authority

1. Develop the corporate’s risk management system to be continuously effective.
2.  Encourage and promote the cooperation between all level for risk management
3.  Supervise and control the company to have effective risk management.
4.  Chairman of the corporate risk management is to report to the Board of Directors in the board meeting.
5.  Perform and works as assigned by the Board of Directors.
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Corporate Governance Committee

Corporate Governance Committee’s duty, responsibilities and authority

1. Propose policy and procedures of good corporate governance to the board of directors.
2.  Monitor and supervise the board and management to proceed in line with the principle of good corporate governance.
3.  Revise the company’s policy and procedures of corporate governance to be in line and comparing with international 

practices and propose to the board for the improvement.
4.  Assign the corporate governance policy and procedures to working groups or committee to proceed and respond.
5.  Have authority to invite external expert in good corporate governance to be the committee’s advisor with the company’s 

expenses.
6.  Perform and works as assigned by the Board of Directors.

Company Secretary’s duty, responsibilities and authority:

1.  Respond and arrange the Board’s meeting and meeting related duties.
2.  Monitor and direct the company’s overall operation to be in line with legal and regulation compliance
3.  Prepare, compile and disseminate the company’s information
4.  Coordinate with others for the company’s capital increase and restructuring
5.  Monitor the company’s acquisition and sales of assets
6.  Others related duties 

Remarks:  Further details of Company Secretary may find in “Section 5 Company Secretary of Corporate Governance Policy 
Manual” on www.ple.co.th.

(2) Recruitment of directors and executives

Presently the company has Nomination and Remuneration Committee responding for the recruitment of director and top 
management. Furthermore the company has policy to determine the qualification of director and procedures to the appointment 
and withdrawal of directors as follows:-

2.1 The Board of Directors is consisted of at least 5 persons but not exceeding 10 persons and not less than half of total  
directors must domicile in the kingdom and duly qualified according to the requirement of the law.

2.2 The shareholders’ meeting shall appoint the directors based on majority votes according to the principles and methods as 
follows:-

2.2.1 One shareholder shall have one share per one vote.

2.2.2 The shareholder shall vote to elect the director individually.

2.2.3 The person earned highest mark respectively shall be elected as director equal to the number of directors required 
or elected in such election. In case of equal vote, the Chairman shall cast the final vote.

2.3 In every annual ordinary meeting, 1/3 of directors shall be resigned from their position. In case of number of directors 
are not equally separated into 3 parts, the nearest number to 1/3 of the directors resigned in first or second years after  
company formation shall be resigned by mean of lot drawing. For subsequent year, the directors assuming his position for 
the longest time shall be resigned, such resigned director may be re-elected to assume the position.
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2.4 In case of vacancy by any reason other than the rotation, the Board of Directors shall elect any qualified person who is not 
prohibited by law to assume such position in the following meeting except in case of the remaining period is less than 2 
months, such elected director shall retain the position only for such remaining period.

(3) Remuneration of the Board of Directors and the management

3.1 Remuneration of the Board of Directors in 2011

Baht : Thousand

Item Board of Directors  Descriptions Amount

1 Mr.Swake Srisuchart Meeting Allowance 100

2 Mr.Amnuay Karnjanopas Meeting Allowance 100

3 Mr.Pisit Rojanamongkol Meeting Allowance 100

4 Mr.Phisant Chintanapakdee Meeting Allowance 100

5 Dr.Singchai Aroonvuthiphong Meeting Allowance
Yearly Remuneration

200
300

6 Mr.Somprasong Boonyachai Meeting Allowance
Yearly Remuneration

200
250

7 Lt.General Sinchai Nutsatid Meeting Allowance
Yearly Remuneration

200
250

8 Mr. Sutee Tantivanichanon Meeting Allowance 100

9 Mr.Thada Chumasaratul Meeting Allowance 100

Baht : Thousand

Remuneration
2011 2010

Number Amount Number Amount

Meeting Allowance 9 1,200 11 1,560

Annual Allowance 3 800 3 800

Total 2,000 2,360

3.2 Remuneration of the Executive Committee and the Management

Baht : Thousand

Remuneration
2011 2010

Number Amount Number Amount

Salaries 9 21,727.71 10 22,250.00

Bonuses 8 1,826.50 10 3,746.64

Total 23,554.21 25,996.64

3.3 Provident Fund of the Executive Committee and the Management

 The Provident Fund contribution to 8 members of Executive directors in 2011 were Baht 400,394.28 and the company 
have appointed TISCO Provident Fund 1 as the fund manger for Power Line Engineering Public Company Limited 
on September 1, 2002
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(4) Corporate Governance 

The Board of Director (BOD) are well aware of the importance of good corporate governance and recently the company has 
assigned Corporate Governance Committee to respond and determine the policy of good corporate governance to be promoted 
and practiced through the whole organization as follows :

The Company determines to develop and improve the Good Corporate Governance policy and to cover guidelines to 
reach international standard for the benefit of the shareholders, all stakeholders, and the benefit as a whole to the Thai capital 
market’s competitiveness and growth. 

4.1 Good Corporate Governance Policy

 In year 2009, the Company established the “Good Corporate Governance Policy” to be a guideline for Directors,  
Executives, and staff to mutually implement. The Board of Directors had recorded the policy in letters with the resolution  
to approve the Good Corporate Governance Policy (amended) at the Board of Directors meeting No. 5/2009 held on 
November 14, 2009 which was effective from November 16, 2009 onwards. The details in the manual of the Good 
Corporate Governance Policy cover information and principles of the Good Corporate Governance Policy of the 
listed companies as follows:

- Policy 1  Code of Conduct of the Company 

- Policy 2  The Board of Directors 

- Policy 3  The Sub-Committee  

- Policy 4  The Management 

- Policy 5  Corporate Secretary

- Policy 6  Internal Control System and Risk Management  

- Policy 7  The Right and Equality of Shareholders and the Roles of the Company towards Stakeholders

 Remark: Details of every policy are on www.ple.co.th

 The Company’s communication of the Good Corporate Governance policy through channels consisted of document 
or the Company’s website (www.ple.co.th) for acknowledgement of staff, shareholders, and all stakeholders of the 
Company as well as for the realization of the good intention of the Company to progress in better Good Corporate 
Governance. 

4.2 Shareholders’ Rights

 In year 2011, the Board of Directors held the Annual General Shareholders’ Meeting on April 29, 2011 at The  
Imperial Queen’s Park Hotel. The company’s shareholders 7 days and 14 day in advance. The company encourages  
the shareholders to propose the nominees for directors and agendas for the BOD in order to consider prior to propose  
to AGM’ s approval through the company website.(more details in “Corporate Governance Policy Manual” on  
www.ple.co.th.) 

4.3 Stakeholders Right

 The company express their concern to all parties involved from the staffs and management team of the company and 
subsidiaries companies to the external stakeholders such as competitors, government and private sectors. Since the 
cooperation from these parties concerned will benefit the company in terms of competitiveness and create profitability 
for the company in the long run. (more details in “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.) 

Annual Report 2011  Power Line Engineering Public Company Limited 149



4.4 Shareholders’ Meeting

 During the AGM meetings in the year 2011, the Chairman of the meeting allowed the shareholders to raise any  
questions arisen from the company operations and also welcome any good suggestions for further implementation. 
(if any) (more details in “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.)

4.5 Leadership and Vision

 The Board have set the vision, mission, goals, business plan and company budget and ways to monitor the company 
management to perform according to the approved business plans and budget in order to create profitability for the 
company and benefits to the shareholders.

4.6 Conflicts of Interest

 In case of conflicts of interest in the business, the Board are well aware of the consequences and will perform in the 
most appropriate way in accordance with the regulations of The Stock Exchange of Thailand (SET). The price and 
condition shall be regarded as the Arms Length Basis. The detailed transaction with persons and related companies 
as presented in the annual report on item related and connected transactions. Besides the company determined the 
rule of using company data for staff’s own purpose, which mentioned item 5 internal information compliance.

4.7 Business Ethics

 The company has set general practice for the management and staffs to perform the operation with good governance 
manner and to treat every parties equally and trustworthy. The relevant parties shall acknowledge and comply accordingly  
in which the company always communicates with the employees, follow up the performance of such practice and set 
the disciplinary punishment. (more details on “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.)

4.8 The Balance of Power

 Within the 8 members of company directors, there are 5 directors from management team and 3 independent directors  
(equal to 37.5% of the whole committee) (more details in “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.) 

4.9 Combination or Separation Position

 The President and the Managing Director appointed is the same person and in order to balance the power in general 
management, one third of the directors are selected from outsider as the independent directors. (more details in 
“Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.) 

4.10 Remuneration of the Board of Directors and the Management

 Remuneration of the Board of Directors and the Management is conformed to the approved rules and regulations of the 
company and in accordance with the performance of each individual management and the company as a whole. The 
approval process required the recommendation of Nomination and Remuneration Committee. The Remuneration for 
the year 2011 is listed in the management item No. (3) Remuneration of the Board of Directors and the Management.  
(more details on “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.) 
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4.11 The Management’s Meeting

 The Board hold an ordinary meeting quarterly and any extraordinary meeting when necessary. The agendas of the 
meeting are distributed 7 days before the meeting date in order that the directors have time to scrutinize each and 
every items before the meeting. Generally each meeting shall take approx. 3 hours. In 2010, there were five (5) Meetings  
of the Board of Directors. (more details in “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.) 

4.12 Subcommittee

 The Board appointed the subcommittees to monitor and direct its operations i.e. The Audit Committee established 
on August 23, 2002 consisting of 3 independent directors for the period of 2 years. Moreover, the board meeting 
no.1/ 2008 dated January 16th, 2008 and the board meeting no.1/ 2009 dated February 27th, 2009 have approved 
to establish nomination and remuneration committee, risk management committee and corporate governance  
committee to support and determine policies for the company. (more details in “Corporate Governance Policy Manual” 
on www.ple.co.th.) 

4.13 Internal Control and Audit System.

 The Company places an importance upon the Internal Control System covering the levels of Management and  
Operation by clearly defining duties and implementation power of the Executives and the Operators with the  
Company’s asset supervision to create benefit. In addition, there is the Financial Internal Control System with financial 
reporting system to consistently report to the Executives in the responsible lines. 

 The Company’s Internal Audit Division is to examine and ensure that the important financial operation and activity of 
the Company follows stipulated guidelines with efficiency. The Division’s duty is independent and completely able 
to examine and balance. The Board of Directors stipulates that the Division shall directly report its result to the Audit 
Committee (more details in “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.) 

4.14 The Board of Direction’ Report

 The Board are responsible for the combined financial statements of the company and subsidiaries companies. 
Such reports are made in conformity with accounting principles and practices generally accepted in Thailand. The  
appropriate accounting policies are selected and applied. The budget management shall be carefully planned and 
considered. The important data shall be adequately shown in the appendix of financial statements as of December 
31st, 2011.

4.15 Investor Relationship

 The Board of Director realizes that financial and non-financial data affects the investors’ decision and beneficiary, 
therefore the company requested the management to show the complete, correct, reliable and updated data in which 
the management always gives the importance and strictly complies accordingly. Regarding the investor relationship 
(IR), the company has established the IR section under the responsibility of Company Secretary proceeding and 
communicating with the investors, shareholders, analysts and relevant government sectors. The shareholders are 
welcomed to visit the company’s website at www.ple.co.th or through telephone no. 02 – 332 -0345 (15 lines) (more 
details in “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.) 
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(5) internal information Compliance

The company has prescribed the regulations related to the utilization of internal information for private benefit as follows:-

5.1 Director, executive, staff and employee of the company shall strictly keep confidential of secret and/or internal  
information of the company.

5.2  Director, executive, staff and employee of the company shall not disclose secret and/or internal information of the 
company nor directly or indirectly and with or without remuneration seek for any benefit for oneself or for other person.

5.3  Director, executive, staff and employee of the company shall not purchase, sell, transfer or accept transfer of security 
of the company and/or enter to any legal action by using secret and/or internal information of the company which 
may directly or indirectly cause damage to the company. This provision is inclusively enforced to the spouse and 
immature children of the director, executive, staff and employee of the company. Failure to comply with this provision 
shall be regarded as serious offense.

The company has the policy that the superior in each level shall oversea and supervise its subordinate to comply with 
such above provision. Failure to comply with the same, the company shall grant verbal warning, written warning or dismiss as 
the case may be. (more details in “Corporate Governance Policy Manual” on www.ple.co.th.) 

(6) internal Control

The Board of Directors recognizes the importance of internal controls. There are management system and continuous 
monitoring and evaluation to prevent and reduce potential risks. And there is internal audit function which report directly to the 
Audit Committee. They are responsible for review the operating system of various departments according to annual audit plan 
which is approved by the Audit Committee. The objectives are as follows:

1. To ensure that the performance, efficiency and effectiveness. The company’s resources are used cost-effectively and no 
leaks. 

2.  To ensure that the financial reporting, accuracy and sufficient disclosure according to generally accepted accounting 
principles and completed on time.

3.  To ensure that the operations are consistent with the policy, in compliance with legal requirements and government  
regulations. There is a review of the effectiveness of internal controls on a regular basis and can operate for the high benefit 
of shareholders based on the fairness of the interests of all stakeholders.

4.  To ensure that the disclosure of related transactions or management’s conflicts of interest transactions, transparency  
accuracy and completeness.

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited consists of Executive Committee, Audit Committee  
realized on assess the adequacy of internal control based on “Evaluate of Internal Control System”. The structure composes of 
5 standard elements (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO). The results of evaluations 
can be summarized as follows:
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1. Organization Control and Environment

• There is clear policy, objective and business direction as well as the corporate governance to meet goals.

• There is the practice of business ethics and Employees’ code of conduct for all directors, executives and employees 
at all levels.

• There is annual training and skill development plan to enhance the development of personnel with knowledge and 
understanding of the work.

• The internal audit is an essential tool to drive and support all levels award of the importance of internal controls as 
well as the audited functions are aware and more careful in operations.

2. Risk Management

 The Company has evaluated the potential risks from internal and external factors in order to provide reasonable assurance  
that the damage or failure will not occur or if it happens it must be in an acceptable level. The evaluation will be done 
continuously on a regular basis.

3. Control Activities

 The Company has deployed the policy, plan, budgeting and working procedure including controlling method to achieve 
the Company’s objective with the responding and conducting from all level of executives and employees. The Company 
also complied with laws, regulations or notices, in all material respects as well as the Company operated in compliance 
with the Securities and Exchange Acts, Regulations of the Stock Exchange of Thailand, notifications of Capital Market 
Supervisory Board, Public Limited Companies Act., Labor Laws and relevant constructions laws.

4. Information and Communication

 The Company emphasizes on the importance of decision making based on accurate information, adequate and timely 
manner. Therefore, the issues that required the consideration or approval from the Board of Directors, the related executives 
and/or person are requested to completely prepare important information and provide alternative, pro and con together 
with impact on the Company. 

5. Monitoring and Evaluation

 The Company’s internal control department is responsible for auditing the operation, evaluating internal control and reporting 
the results to Managements and the Audit Committee. If there are the weak points in process or control, managements will 
consider and implement the measurement to solve the problem systematically and continuously. The Board of Directors 
has opinion that the Company’s internal control system and the monitoring of subsidiaries operation are appropriate, and 
adequate to protect the assets of the Company and subsidiaries from inappropriateness purpose of directors and execu-
tives that not comply with the regulation of Securities and Exchange Commission or laws that may lead to the conflict of 
interest. 

 During year 2011, there were five meeting of Audit Committee. In each meeting, there was the meeting among the Audit 
Committee, External Auditors and Internal Auditors without management team. From the results of the external auditor’s 
assessment, there were no significant deficiencies that affect the Company’s business and there was no material misstate-
ment to report.
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Operating performance 

Revenue

The Group’s total revenue was up 12.8% year-on-year, from Baht 7.96 billion in 2010 to Baht 8.97 billion during 2011. This is 
inline with the Company’s total revenue, which increased 55.5% from Baht 3.3 billion during 2010 to Baht 5.12 billion during 2011 
as the company recognize more revenue from the operations in existing projects and new projects implemented during 2011. 

Cost of services

The Group’s cost of services ratio increased from 92.7% during 2010 to 99.2% during 2011, which is the direct impact 
from rising construction and labor costs, both in domestic and overseas market. The rising costs also caused the cost to income 
ratio for the company only financial statement to increase from 90% during 2010 to 98.9% during 2011. This caused the gross 
margin to decline from 10% during 2010 to 1.1% during 2011.

Selling and administration expenses

The Group reported selling and administration expenses to total revenue of 5.9% during 2011, down from 6.6% during 
2010. The company only financial statement also reported selling and administration expenses to revenue declined to 5.8% 
during 2011, down from 8.3% during 2010. The decline in the expense ratio was due to operational process improvement and 
cost control program.

Earnings before interest and tax

The Group reported losses before interest and tax of Baht 251.2 million during 2011, compared to the gains of Baht 339 
million in 2010. The company’s earnings before interest and tax declined from Baht 364.9 million during 2010 to Baht 109.8 million  
during 2011. The decline was due to the higher construction material and labor costs and the cost recognition of Baan Eua 
Arthon Housing project during 2011. 

Net profits (losses)

The Group reported losses of Baht 401.7 million, compared with the net profits of Baht 197.7 million during 2010. The 
company only financial statement reported net profits of Baht 51.6 million, compared with Baht 333 million during 2010. The 
consolidated losses per share was at Baht 0.37 per share, compared with the earnings per share of Baht 0.30 during 2010. The 
company’s earnings per share was at Baht 0.06 during 2011, down from Baht 0.43 during 2010.

Financial status

assets

As of 31 December 2011, the Group has total assets of Baht 7.39 billion, down 39.3% from Baht 12.2 billion at the end 
of 2010. On the other hand, the company’s total assets increased 6.1% from Baht 5.56 billion during 2010 to Baht 5.91 billion 
during 2011.

The consolidated current assets decreased 48.7% from Baht 8.56 billion as of 2010 to Baht 4.39 billion as of 2011. The reduc-
tion is due mainly to a decline in the unbilled on completed works of projects in the overseas. On the other hand, the company’s  
current assets increased 11.7%, from Baht 3.51 billion as of 2010 to Baht 3.92 billion as of 2011, due to an increase in value of 
the unbilled on completed works in Thailand.

management 
discussion and analysis
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Liquidity

The Group reported a current ratio of 0.87 times as of 2011, compared to 0.93 times as of 2010. The company reported 
the same ratio at 1.2 times as of 2011, up from 1.17 times as of 2010.

Sources of Fund

Liabilities

As of 31 December 2011, the Group has total liabilities decreased by 43.3% from the previous year, from Baht 9.85 billion 
as of 2010 down to Baht 5.58 billion as of 2011

The current liabilities of the Group decreased by 45.3% from Baht 9.19 billion as of 2010 to Baht 5.02 billion as of 2011. 
Majority of the decline was due to a reduction in short-term loans and advance receipt. The company only financial statement 
indicated current liabilities increased 9.2% from Baht 3.0 billion as of 2010 to Baht 3.28 billion as of 2011, mainly driven by a 
rise in short-term loans. 

Other than that, the company has contingent liabilities as it has loan guarantee credit line with following details as of 31 
December of 2011 and 2010.

Unit : Baht million

Company
2011 2010

Letter of guarantee Credit line Letter of guarantee Credit line

Unima Co., Ltd. 32.66 - 32.66 -

Joint venture 2,200.00 - 456.81 -

Bumrung Muang Plaza Co., Ltd. 425.00 - 425.00 -

Power Prospect Co., Ltd. 316.10 - 316.10 -

Sittarom Co., Ltd. 237.50 - 237.50 -

Technor Co., Ltd. 385.84 - 385.84 -

Power Line Engineering-Qatar W.L.L. 6,389.80 - 3,722.08

Total 9,986.90 - 5,575.99 -

Shareholders’ equity

As of 31 December 2011, the Group’s shareholders’ equity has declined 22.3% from Baht 2.33 billion as of 2010 to Baht 1.81 
billion as of 2011, driven by a reduction in premium on shares, which was partially used for offsetting the retained losses of the 
company. The company’s shareholders’ equity increased by 2% from Baht 2.57 billion as of 2010 to Baht 2.68 billion as of 2011. 
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The Board of Directors are responsible for the company’s financial statements and consolidate financial statements. The 
financial statements were prepared and audited under general accounting standards through appropriated accounting policy 
and practice including to disclose sufficient significant information for the notes in financial statement.

The Board of Directors has arranged and maintained the internal audit control system to be effective and efficient in order 
to ensure that all accounting records are actually correct and proceeded properly.  The Audit Committee are appointed from 3 
independence directors to respond for the quality of internal control system and financial statements, which their opinion regarding  
on this has already mentioned in this annual report.

The Board of Directors are confident that the overall internal audit control system is sufficient and appropriated for reasonably 
ensuring the confidence in the company’s financial statements and consolidated financial statements as of 31 December 2011.

 (Mr.Swake  Srisuchart)
 Chairman of the Board

The Board of Directors’ Obligation for
 Financial Statements
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The Auditor’s 
Remuneration

The company assigned Mr.Aumpon Jumnongwat C.P.A. No.4663 or Ms.Wanya Puttasatian C.P.A.No.4387 or Mr.Narit 
Saowaluksakun C.P.A. No. 5369 from S.K.Accountant Services Company Limited to be the company’s auditor in the year 2011 
and determined the fees as follows:

Baht  : Thousand 

Auditing fees Amount

Annual Financial statements 1,380

Revising consolidated financial statements for 3 quarters 450

Total 1,830
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Audit Report 
of The Independent Certified Public Accountant

To the Shareholders and Board of Directors of POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
	 1.		 I	have	audited	the	accompanying	consolidated	and	separate	statement	of	financial	position	as	of	December	31,	2011	and	
2010,	the	related	consolidated	and	separate	statements	of	comprehensive	income,	the	consolidated	and	separate	statements	of	changes	in		
shareholders’	equity	and	the	consolidated	and	separate	statements	of	cash	flow	for	the	year	then	ended	of	POWER	LINE	ENGINEERING		
PUBLIC	COMPANY	LIMITED	and	its	subsidiaries,	and	also	the	separate	financial	statements	of	POWER	LINE	ENGINEERING	PUBLIC	COMPANY		
LIMITED.	These	financial	statements	are	the	responsibility	of	the	Company’s	management	as	to	their	correctness	and	completeness	of	the	
presentation.	My	responsibility	is	to	express	an	opinion	on	these	financial	statements	based	on	my	audit.	The	financial	statement	of	oversea		
subsidiary	company	which	included	in	the	consolidated	statements	of	comprehensive	income	for	the	period	from	January	1,	2011	to		
November	23,	2011,	had	shown	the	total	revenue	in	amount	of	Baht	2,712.26	million,	determined	in	30.22%	of	total	revenue	and	the	financial	
statements	of	such	oversea	subsidiary	company	which	included	in	the	consolidated	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	
2010,	had	shown	the	total	assets	as	of	December	31,	2010,	in	amount	of	Baht	5,277.45	million,	determined	in	43.34	%	of	total	assets,	and	
the	total	revenue	for	the	year	ended	December	31,	2010,	in	amount	of	Baht	3,976.56	million,	determined	in	49.99%	of	total	revenue.	The	
financial	statements	of	such	oversea	subsidiary	company	was	audited	by	other	auditor	which	were	furnished	to	me.	My	report	insofar	as	it	
involved	with	amount	of	various	transactions	of	such	overseas	subsidiary	company	which	included	in	the	consolidated	financial	statements	
is	complied	with	the	reports	of	those	other	auditor.	
	 2.		 I	conducted	my	audits	in	accordance	with	generally	accepted	auditing	standards.	Those	standards	require	that	I	plan	and	
perform	the	audit	to	obtain	reasonable	assurance	about	whether	the	financial	statements	are	free	of	material	misstatement.	An	audit	includes	
examining,	on	a	test	basis,	evidence	supporting	the	amounts	and	disclosures	in	the	financial	statements.	An	audit	also	includes	assessing		
the	accounting	principles	used	and	significant	estimates	made	by	management,	as	well	as	evaluating	the	overall	financial	statements		
presentation.	I	believe	that	my	audits	together	with	reports	of	other	auditor	provide	a	reasonable	basis	for	my	opinion.
	 3.		 According	to	note	to	financial	statements	No.	4.6,	the	Company	had	prepared	the	consolidated	financial	statements	for	the	
year	ended	December	31,	2011	and	2010.	The	Company	did	not	include	the	financial	statements	of	Techner	Company	Limited	which	
is	the	subsidiary	company.	It	was	resulted	from	the	director	of	such	subsidiary	company	did	not	submit	the	financial	statements	of	the		
subsidiary	company	to	the	Company	and	not	allow	the	Company	to	send	the	Company’s	officers	to	collect	the	financial	and	accounting	data	
from	any	books,	supporting	documents	for	accounting	transactions,	or	other	related	documents	so	as	to	prepare	the	financial	statements,	
the	consolidated	financial	statement	is	not	in	accordance	with	the	generally	accepted	accounting	principles.	However,	the	consolidated	
financial	statements	already	have	included	the	assets	and	liabilities	of	Technor	Company	Limited	as	of	September	30,	2008,	the	assets	are	
in	amount	of	Baht	85.95	million	and	the	liabilities	are	in	amount	of	Baht	300.40	million.	Presently,	the	value	of	assets	may	decrease	and	the	
value	of	liabilities	may	increase.	I	am	unable	to	specify	the	effect	from	the	financial	statements	of	subsidiary	company	on	the	consolidated	
financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010.
	 4.		 Except	for	the	effect	of	adjustment	concerning	to	the	financial	statements	of	subsidiary	company,	that	is	not	included	in	the	
preparation	of	the	consolidated	financial	statements,	which	is	not	in	accordance	with	the	generally	accepted	accounting	principles	as		
referred	in	the	third	paragraph.	In	my	opinion,	the	accompanying	consolidated	and	separate	financial	statements	referred	to	above	present	
fairly,	in	all	material	respects,	the	consolidated	and	separate	financial	position	as	of	December	31,	2011	and	2010,	the	consolidated	and	
separate	result	of	operations	and	the	consolidated	and	the	separate	cash	flow	for	the	year	then	ended	of	POWER	LINE	ENGINEERING	
PUBLIC	COMPANY	LIMITED	and	its	subsidiaries	and	also	the	financial	statements	of	POWER	LINE	ENGINEERING	PUBLIC	COMPANY	
LIMITED	respectively,	in	accordance	with	generally	accepted	accounting	principles.
	 5.		 While	the	express	an	opinion	for	financial	statement	is	qualified	according	to	that	mentioned	in	4,	I	draw	attention	in	notes	to	
financial	statements	No.	21,	on	November	23,	2011,	the	Company	has	entered	into	the	investments	disposal	agreement	to	dispose	the	
whole	amount	of	investments	in	overseas	subsidiary	company.	There	are	significant	conditions	in	the	disposal	of	investments	in	overseas	
subsidiary	company	that	the	overseas	subsidiary	company	has	to	release	the	guarantee	of	project	finance	with	the	overseas	financial	
institution	as	in	note	to	the	financial	statement	No.	46.3.	As	of	December	31,	2011,	the	Company	does	not	obtain	such	releases	guarantee	
of	project	finance	of	subsidiary	company.	The	Company’s	management	explained	that	on	process	of	release	the	guarantee	project	finance	
of	oversea	subsidiary	company.	
	 6.		 As	mentioned	in	note	to	the	financial	statements	No	3.1,	for	the	year	ended	December	31,	2011,	the	Group	applied	the	
newly	and	revised	financial	reporting	standards	issued	by	the	Federation	of	Accounting	Professions,	which	are	effective	for	accounting	
periods	beginning	on	or	after	January	1,	2011,	onward,	for	applied	them	in	its	preparation	and	presentation	of	the	accompanying	financial		
statement.	Accordingly	the	comparative	the	consolidated	and	separate	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2010,	have	
been	new	format	presented	in	accordance	with	the	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011.
	
	 	 	 S.K.	ACCOUNTANT	SERVICES	COMPANY	LIMITED

   (Miss Wanraya Puttasatiean)
	 	 	 Authorized	Auditor	No.	4387
Bangkok,
February	29,	2012
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash	and	cash	equivalent 9 	335,882,625	 	700,699,396	 	246,866,953	 	377,910,368	

Temporary	investments 10 	78,994,212	 	495,675,591	 	73,747,879	 	111,543,663	

Trade	accounts	receivable	-	net		

Other	parties 11 	675,431,726	 	679,215,910	 	609,458,615	 	425,936,097	

Related	parties 7.2,	12 	2,534,585	 	1,869,315	 	11,099,914	 	25,578,046	

Retention	receivable	-	net 13 	539,013,428	 	982,470,244	 	517,051,156	 	412,976,030	

Unbilled	on	completed	works	-	net 14 	1,580,015,439	 	4,016,471,649	 	1,388,440,792	 	1,012,571,469	

Short-term	loans	to	and	accrued	interest		
receivable	-	net

Other	person	and	parties 15 	-	 	60,812,563	 	-	 	-	

Related	person	and	parties 7.2,	16 	22,427,649	 	14,752,708	 	571,522,662	 	503,766,991	

Construction	in	progress 17 	650,828,682	 	347,712,018	 	362,594,175	 	315,976,741	

Inventories 	2,070,365	 	4,781,436	 	-	 	-	

Real	estate	development	cost 18 	230,122,812	 	244,336,884	 	-	 	-	

Other	current	assets

Account	receivable	-	revenue	department 	50,044,744	 	15,254,668	 	-	 	-	

Other	account	receivable	-	related	parties	-	net 7.2 	2,582,499	 	5,319,570	 	5,163,146	 	29,841,908	

Advance	payment	-	related	persons	and	
parties	-	net 7.2 	204,323	 	40,650	 	4,623,505	 	33,199,732	

Advance	payment	for	project	-	net 19 	136,732,268	 	794,447,184	 	109,916,715	 	242,269,850	

Advance	payment	for	office	unit 20 	-	 	160,085,801	 	-	 	-	

Others	 	82,634,974	 	41,254,856	 	17,842,757	 	14,653,131	

Total current assets 	4,389,520,331	 	8,565,200,443	 	3,918,328,269	 	3,506,224,026	
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

NON - CURRENT ASSETS

Investments	in	subsidiary	companies	-	net 21 	-	 	-	 	968,113,000	 	1,059,894,580	

Investments	in	jointly	controlled	entities 22 	-	 	-	 	-	 	-	

Investment	property 23 	128,351,205	 	181,381,445	 	128,351,205	 	181,381,445	

Property,	plant	and	equipment	-	net 24 	906,277,947	 	1,357,783,922	 	197,539,739	 	222,933,241	

Land	held	to	development 	34,889,837	 	34,889,837	 	-	 	-	

Leasehold	rights	of	property	and	plant	on		
leasehold	rights	-	net	 25 	1,246,616,977	 	1,301,775,741	 	158,368,478	 	-	

Intangible	assets	-	net 26 	3,990,199	 	6,892,249	 	3,123,720	 	3,934,587	

Other	non-current	assets

Pledged	deposits	and	bill	of	exchange	by	
guarantee	obligation 27 	251,332,534	 	266,214,811	 	136,234,515	 	181,862,554	

Withholding	tax 	388,006,720	 	398,425,871	 	361,363,020	 	378,672,987	

Advance	payment	for	office	unit 	44,878,100	 	64,883,790	 	37,342,060	 	31,794,769	

Total non - current  assets 	3,004,343,519	 	3,612,247,666	 	1,990,435,737	 	2,060,474,163	

TOTAL ASSETS 7,393,863,850	12,177,448,109	 	5,908,764,006	 	5,566,698,189	

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT	LIABILITIES

Loan	which	due	to	repay 29 	558,793,912	 	501,684,045	 	-	 	-	
Overdrafts	and	short	-		term	loans	from	financial	
institutions 30 	967,958,169	 	3,846,728,037	 	820,280,990	 	413,299,525	
Trade	accounts	payable		

Other	parties 	1,155,970,537	 	1,240,457,995	 	968,401,906	 	785,456,045	
Related	parties 7.2 	121,920,350	 	21,217,172	 	27,325,620	 	29,550,930	

Retention	payable 	257,238,128	 	328,543,718	 	216,789,432	 	192,885,989	
Short	-	term	loans	and	accrued	interest	
expenses	from

Other	person 	34,771,361	 	32,881,361	 	-	 	-	
Related	persons	and	parties 7.2 	39,626,954	 	14,840,679	 	217,523,390	 	164,007,875	

Current	portion	of		long	-	term	loan	from	financial	
institutions 33 	47,500,000	 	42,000,000	 	-	 	-	
Current	portion	of		liabilities	under	financial	
leased	agreements 34 	2,289,467	 	4,407,070	 	100,487	 	2,088,562	
Unbilled	cost	of	constructions	 17 	209,379,562	 	226,034,662	 	164,723,141	 	213,478,729	
Provision	for	contract	cancellation 31 	283,961,014	 	283,961,014	 	283,961,014	 	283,961,014	
Provision	for	liabilities	of	subsidiary	company 32 	-	 	-	 	68,342,741	 	68,342,741	
Other	current	liabilities

Excess	collection	of	completed	works 14 	-	 	2,767,021	 	-	 	2,767,021	
Other	account	payable	

Other	person 	8,251,598	 	-	 	7,671,250	 	-	
Related	persons	and	parties 7.2 	-	 	1,737,586	 	-	 	40,000	
Advances	received	from	customers 	1,185,532,227	 	1,954,592,512	 	460,070,058	 	760,564,184	
Accrued	expenses 	48,392,372	 	556,281,709	 	18,805,587	 	44,241,530	
Others 	102,130,635	 	136,277,446	 	22,682,367	 	39,337,594	

Total  current  liabilities 	5,023,716,286	 	9,194,412,027	 	3,276,677,983	 	3,000,021,739	
NON	-	CURRENT	LIABILITIES

Long	-	term	loan	from	financial	institutions	-	net 33 	431,960,108	 	462,873,952	 	-	 	-	
Liabilities	under	financial	leased	agreement	-	net 34 	272,119	 	2,321,687	 	-	 	100,487	
Advance	received	for	rental	contracts 	104,116,054	 	181,450,099	 	-	 	-	
Provision	of	employee	benefit	 35 	15,037,697	 	-	 	13,869,328	 	-	
Other	non	-	current	liabilities 	6,387,755	 	5,512,331	 	-	 	-	

Total  non - current  liabilities 	557,773,733	 	652,158,069	 	13,869,328	 	100,487	
Total Liabilities 	5,581,490,019	 	9,846,570,096	 	3,290,547,311	 	3,000,122,226	
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SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share	capital 36

Authorized	share	capital
1,092,297,712	ordinary	shares	par	value	
baht	1.00 	1,092,297,712	 	1,092,297,712	 	1,092,297,712	 	1,092,297,712	

Issued	and	Paid-up	share	capital
812,626,551	ordinary	shares	par	value	
baht	1.00 	812,626,551	 	812,626,551	 	812,626,551	 	812,626,551	

Premium	on	ordinary	share	 38 	1,753,949,412	 	2,095,546,591	 	1,753,949,412	 	2,095,546,591	
Retained	earnings	(dificit)

Appropriated
Legal	reserve 37,	38 	2,600,000	 	60,800,000	 	2,600,000	 	60,800,000	

Unappropriated 38 (728,708,638) (827,357,625) 	49,040,732	 (402,397,179)
Other	components	of	equity 	-	 	11,934,813	 	-	 	-	

Total	parent's	shareholders'	equity 	1,840,467,325	 	2,153,550,330	 	2,618,216,695	 	2,566,575,963	
Non	-	controlling	interests (28,093,494) 	177,327,683	 	-	 	-	

Total shareholders' equity 	1,812,373,831	 	2,330,878,013	 	2,618,216,695	 	2,566,575,963	
TOTAL LIABILITIES AND  
SHAREHOLDERS' EQUITY 	7,393,863,850	12,177,448,109	 	5,908,764,006	 	5,566,698,189	

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

Revenues
Revenues	from	construction	work 	8,532,087,178	 	7,486,483,761	 	4,930,312,764	 	3,112,396,606	
Revenue	from	sale	of	real	estate 	147,180,564	 	197,883,975	 	-	 	-	
Revenue	from	rental	 	15,954,053	 	14,765,031	 	-	 	-	
Revenue	from	sale	 	143,224,754	 	101,237,563	 	-	 	-	
Other	income

Gain	on	disposal	of	investments	in	subsidiary	
company 21.1 	-	 	-	 	21,325,260	 	-	
Gain	on	disposal	of	fixed	assets 	30,294,820	 	37,174,125	 	30,294,571	 	39,197,140	
Interest	income 	25,172,352	 	30,103,145	 	42,263,848	 	32,876,197	
Gain	from	reversal	of		the	cost	estimation 	80,031,738	 	87,520,692	 	94,349,665	 	106,872,641	

Total	income 	8,973,945,459	 	7,955,168,292	 	5,118,546,108	 	3,291,342,584	
Expenses
Cost	of	construction	work 	8,464,103,364	 	7,015,521,869	 	4,875,493,617	 	2,801,845,312	
Cost	of	sale	of	real	estate 	114,035,663	 	148,613,852	 	-	 	-	
Cost	of	rental 	735,195	 	1,154,220	 	-	 	-	
Cost	of	goods	sold 	166,190,313	 	132,126,348	 	-	 	-	
Selling	and	administrative	expenses 	508,852,518	 	500,114,315	 	287,546,081	 	259,153,114	
Bad	debt	and	doubtful	debts	(reversal) 	(151,793,888) 	(204,714,269) 	(182,429,739) 	(157,971,182)
Loss	from	disposal	of	investments		in	subsidiary	
company 21.2 	6,743,315	 	-	 	-	 	-	
Loss	from	purchased	back	leasehold	rights	 	88,158,345	 	-	 	-	 	-	
Management	benefit	expenses 7.3,	39 	28,147,831	 	23,354,000	 	28,147,831	 	23,354,000	
Total	expenses 	9,225,172,656	 	7,616,170,335	 	5,008,757,790	 	2,926,381,244	
Profit	(loss)	before	finance	costs	and	income	tax 	(251,227,197) 	338,997,957	 	109,788,318	 	364,961,340	
Finance	costs 40 	(137,989,126) 	(130,269,890) (58,147,586) (31,984,900)
Profit	(loss)	before	income	tax 	(389,216,323) 	208,728,067	 	51,640,732	 	332,976,440	
Income	tax 	(12,495,445) 	(11,022,611) 	-	 	-	
Profit	(loss)	for	the	period 	(401,711,768) 	197,705,456	 	51,640,732	 	332,976,440	
Other	comprehensive	income
Currencies	translation	differences	of	foreign	unit	
financial	statement	 	(10,584,843) 	26,886,802	 	-	 	-	
Other	comprehensive	income		for	the	period 	(10,584,843) 	26,886,802	 	-	 	-	
Total	other	comprehensive	income		for	the	period 	(412,296,611) 	224,592,258	 	51,640,732	 	332,976,440	
Attributable	to	profit	(loss)	

Shareholder	of	the	company 	(301,148,192) 	231,346,316	
Non	-	controlling	interests 	(100,563,576) 	(33,640,860)

	(401,711,768) 	197,705,456	
Attributable	to	total	other	comprehensive	income

Shareholder	of	the	company 	(306,969,856) 	246,134,057	
Non	-	controlling	interests 	(105,326,755) 	(21,541,799)

	(412,296,611) 	224,592,258	
Basic	earnings	(loss)	per	share	

Shareholder	of	the	company	 41 	(0.37) 	0.30	 	0.06	 	0.43	
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Note

Consolidate Financial Statements
Parent shareholders’equity

 Non - 

Controlling 

 Interests Total

 Issued and 

Paid-up 

 Ordinary Share 

 Premium on 

 Ordinary  Share 

Retained Earnings (Deficit)
Other 

Components of 

Equity

 Total 

 Sharehloder of 

 the Company 

 Appropriated 

Legal Reserve

 

Unappropriated

Currencies 

Translation 

 Difference
Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht

 Balance as of December 31, 2009 (Before Adjustment)  546,148,856  2,095,546,591  60,800,000 (1,058,703,941) (2,852,928)  1,640,938,578  166,975,461  1,807,914,039 

 Transfer non-controlling interests to  

 investments in subsidiary company  4.5  -  -  -  -  -  - (16,200,000) (16,200,000)

 Balance as of December 31, 2009 (After Adjustment)  546,148,856  2,095,546,591  60,800,000 (1,058,703,941)  (2,852,928)  1,640,938,578  150,775,461  1,791,714,039 

 Capital increase  36  266,477,695  -  -  -  -  266,477,695  -  266,477,695 

 Increase in non - controlling interests from investing 

in subsidiary company  -  -  -  -  -  -  48,094,021  48,094,021 

 Total comprehensive income for the period  -  -  -  231,346,316  14,787,741  246,134,057  (21,541,799)  224,592,258 

 Balance as of December 31, 2010 (After Adjustment)  812,626,551  2,095,546,591  60,800,000  (827,357,625)  11,934,813  2,153,550,330  177,327,683  2,330,878,013 

 Transfer premium on share capital to compensate dificit  38  -  (341,597,179)  -  341,597,179  -  -  -  - 

 Transfer legal reserves to compensate dificit 38  -  -  (60,800,000)  60,800,000  -  -  -  - 

 Appropriated legal reserve 37  -  -  2,600,000  (2,600,000)  -  -  -  - 

 Non-controlling interests decrease from disposal of  - 

 investments in subsidiary company 21.2  -  -  -  -  -  -  (100,094,422)  (100,094,422)

Currencies translation differences of foreign unit financial 
statement

decrease from disposal of invesments in subsidiary 
company 21.2  -  -  -  -  (6,113,149)  (6,113,149)  -  (6,113,149)

 Total comprehensive income for the period  -  -  -  (301,148,192)  (5,821,664)  (306,969,856)  (105,326,755)  (412,296,611)

 Balance as of  December 31, 2011  812,626,551  1,753,949,412  2,600,000 (728,708,638)  -  1,840,467,325  (28,093,494)  1,812,373,831 

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

Separate Financial Statements 

Note

 Issued and  Paid-up 

Ordinary Share 

 Premium on 

Ordinary  Share 

Retained Earnings (Deficit)

Total

 Appropriated   

Legal Reserve Unappropriate

Baht Baht Baht Baht Baht

 Balance as of December 31, 2009  546,148,856  2,095,546,591  60,800,000  (735,373,619)  1,967,121,828 

 Capital increase  36  266,477,695  -  -  -  266,477,695 

 Total comprehensive income for the period  -  -  -  332,976,440  332,976,440 

 Balance as of December 31, 2010  812,626,551  2,095,546,591  60,800,000  (402,397,179)  2,566,575,963 

 Transfer premium on share capital to  compensate dificit 38  -  (341,597,179)  -  341,597,179  - 

 Transfer legal reserves to compensate dificit 38  -  -  (60,800,000)  60,800,000  - 

 Appropriated legal reserve 37  -  -  2,600,000  (2,600,000)  - 

 Total comprehensive income for the period  -  -  -  51,640,732  51,640,732 

 Balance as of December 31, 2011  812,626,551  1,753,949,412  2,600,000  49,040,732  2,618,216,695 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010
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STATEMENTS OF CASH FLOW
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit	(loss)	before	income	tax 	(389,216,323) 	208,728,067	 	51,640,732	 	332,976,440	
Adjustments	to	reconcile	profit	(loss)	before	income	tax	to	net

cash	provided	from	(used	in)	operating	activities
Bad	debts	and	doubtful	debts	(reversal) 	(151,793,888) 	(204,714,269) 	(182,429,739) 	(157,971,182)
Depreciation 	137,300,752	 	210,159,771	 	41,135,314	 	50,434,495	
Amortization	of	leasehold	rights 	55,158,764	 	55,158,617	 	3,206,162	 	-	
Amortization	of	expenses 	3,657,130	 	4,651,119	 	2,224,817	 	2,848,767	
Written-off	of	withholding	tax 	3,127,151	 	2,854	 	3,003,333	 	-	
Unrealized	(gain)	on	temporary	investments	revaluation 	(17,075) 	(143,332) 	(1,980) 	(109,777)
(Gain)	on	disposal	of	temporary	investments 	(340,446) 	(310,564) 	(318,669) 	(127,181)
(Gain)	loss	on	disposal	of	investments	in	subsidiary	company 	6,743,315	 	-	 	(21,325,260) 	-	
(Gain)	from	changes	in	the	propotion	of	investments	in	
jointly	controlled	entity 	(991,607) 	-	 	-	 	-	
(Gain)	from	capital	payback	of	investments	in	jointly	con-
trolled	entity 	-	 	-	 	(2,257,225) 	-	
(Gain)	loss	on	disposal	of	fixed	assets 	(12,189,495) 	(2,002,716) 	(12,189,246) 	(4,025,731)
Loss	from	amortization	of	fixed	assets 	19,368	 	2,301,364	 	17,906	 	2,299,085	
(Gain)	on	disposal	of	investment	property	 	(18,105,325) 	(35,171,409) 	(18,105,325) 	(35,171,409)
Reversal	of	allowance	for	impairment	of	investment	property 	-	 	(9,488,100) 	-	 	(9,488,100)
Loss	from	purchased	back	leasehold	rights 	88,158,345	 	-	 	-	 	-	
Unrealized	(gain)	loss	on	foreign	exchange	rate 	(13,984,066) 	51,745,811	 	(14,077,544) 	52,417,682	
Interest	income 	(25,172,352) 	(30,103,145) 	(42,263,848) 	(32,876,197)
Interest	expenses	-	finance	costs 	133,198,627	 	112,744,662	 	53,948,173	 	26,213,018	
Interest	expenses	-	cost	of	construction	work 	223,055,602	 	236,891,820	 	-	 	-	
Provision	of	employee	benefit	 	15,037,697	 	-	 	13,869,328	 	-	
Expected	loss	on	construction	contract	(reversal) 	(54,199,606) 	(72,901,821) 	(54,199,606) 	(72,901,821)
Profit	(loss)	from	operating	activities	before	changes	in	

operating	assets	and	liabilities 	(553,432) 	527,548,729	 	(178,122,677) 	154,518,089	
(Increase)	decrease	in	trade	accounts	receivable	-	other	
parties 	(81,004,768) 	89,510,882	 	(92,271,899) 	203,625,804	
(Increase)	decrease	in	trade	accounts	receivable	-	related	
parties 	(665,270) 	9,998	 	(3,805,157) 	3,635,655	
(Increase)	decrease	in	retention	receivable 	(177,458,518) 	(52,308,856) 	8,697,478	 	123,827,175	
(Increase)	decrease	in	unbilled	completed	works 	(959,142,995) 	(1,977,131,512) 	(378,022,052) 	(262,301,202)
(Increase)	decrease	in	construction	in	progress 	(746,236,363) 	(213,820,039) 	(46,617,434) 	(211,782,416)
(Increase)	decrease	in	inventories 	2,711,070	 	(2,969,256) 	-	 	-	
(Increase)	decrease	in	real	estate	development	cost 	15,013,822	 	1,024,292	 	-	 	-	
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Consolidate 
Financial Statements

Separate 
Financial Statements 

Note

December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010

Baht Baht Baht Baht

STATEMENTS OF CASH FLOW
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (Con’t)
(Increase)	decrease	in	other	account	receivable-	related	
parties 	2,577,071	 	(4,874,182) 	24,539,578	 	(28,107,478)
(Increase)	decrease	in	advance	payment	-	related	persons	
and	parties 	(163,673) 	37,453,038	 	28,513,979	 	(20,703,519)
(Increase)	decrease	in	advance	payment	for	projects 	(905,354,667) 	(275,369,822) 	135,129,816	 	(107,547,691)
(Increase)	decrease	in	other	current	assets 	(87,550,576) 	7,887,607	 	(3,893,276) 	40,484,880	
(Increase)	decrease	in	other	non	-	current	assets 	(14,185,551) 	(37,691,260) 	(5,547,291) 	(34,523,641)
Increase	(decrease)	in	trade	accounts	payable	-	other	parties 	125,064,346	 	63,857,304	 	182,945,861	 	36,555,787	
Increase	(decrease)	in	trade	accounts	payable	-	related	
parties 	100,703,178	 	7,907,800	 	(2,225,310) 	(60,030,532)
Increase	(decrease)	in	retention	payable 	120,617,443	 	39,362,890	 	23,903,443	 	(32,949,340)
Increase	(decrease)	in	unbill	cost	of	constructions 	32,915,308	 	(75,807,322) 	5,444,018	 	(88,363,255)
Increase	(decrease)	in	excess	collection	of	completed	works 	(2,767,021) 	1,999,009	 	(2,767,021) 	1,999,009	
Increase	(decrease)	in	other	accounts	payable	-	related	
parties 	(1,737,586) 	-	 	(40,000) 	-	
Increase	(decrease)	in	advances	received	from	customers 	1,567,065,945	 	410,749,259	 	(300,494,126) 	133,220,018	
Increase	(decrease)	in	accrued	expenses 	(195,306,343) 	172,420,522	 	(25,803,926) 	33,623,038	
Increase	(decrease)	in	other	current	liabilities 	7,136,933	 	(356,697) 	(3,586,609) 	(73,045,238)
Cash	paid	for	advance	received	for	rental	contracts 	(3,917,750) 	-	 	-	 	-	
Increase	(decrease)	in	other	non	-	current	liabilities 	875,424	 	2,092,093	 	-	 	-	
Cash	provided	from	(used	in)	operating	activities 	(1,201,363,973) 	(1,278,505,523) 	(634,022,605) 	(187,864,857)

Cash	received	from	withholding	tax 	127,137,311	 	-	 	127,137,311	 	-	
Cash	paid	for	income	tax	and	withholding	tax 	(128,994,195) 	(101,297,217) 	(112,830,677) 	(86,141,793)

Net cash provided from (used in) operating activities 	(1,203,220,857) 	(1,379,802,740) 	(619,715,971) 	(274,006,650)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

(Increase)	decrease	in	temporary	investment 	(598,926,615) 	70,970,590	 	(72,414,038) 	31,732,337	
Cash	received	from	disposal	investment	unit 	198,930,471	 	272,943,675	 	173,530,471	 	180,627,058	
Cash	paid	for	purchase	of	investment	unit 	(68,100,000) 	(315,179,235) 	(63,000,000) 	(210,109,777)
Cash	received	from	short-term	loans	to	related	persons	
and	parties 	-	 	69,465,000	 	4,060,000	 	77,499,000	
Cash	paid	for	short-term	loans	to	related	persons	and	parties 	(7,650,000) 	(24,010,000) 	(38,391,000) 	(118,875,360)
Cash	received	from	disposal	of	investments	in	subsidiary	
company 	113,106,840	 	-	 	113,106,840	 	-	
Cash	paid	for	investments	in	subsidiary	company 	-	 	-	 	-	 	(29,925,168)
Cash	paid	for	creditor-shares	subscription 	-	 	(6,090,000) 	-	 	(6,090,000)
Cash	paid	for	purchase	of	fixed	assets 	(81,470,191) 	(88,508,776) 	(16,156,323) 	(10,382,437)
Cash	paid	for	accounts	payable	for	fixed	assets 	(579,052) 	(15,474,867) 	-	 	(15,699,963)
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Consolidate 
Financial Statements

Separate 
Financial Statements 

Note

December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2010 December 31, 2010

Baht Baht Baht Baht

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (Con’t)
Cash	received	from	disposal	of	fixed	assets 	12,598,873	 	26,642,129	 	12,585,851	 	7,875,249	
Cash	received	from	disposal	of	investment	property 	71,135,565	 	186,066,051	 	71,135,565	 	186,066,051	
Cash	received	for	capital	payback	of	investments	in	jointly	
controlled	entity 	-	 	-	 	2,257,225	 	-	
Cash	paid	for	purchased	back	leasehold	rights	 	(153,903,390) 	-	 	(153,903,390) 	-	
Cash	paid	for	leasehold	rights 	-	 	(30,600,000) 	-	 	-	
Cash	paid	for	purchase	intangible	assets 	(1,668,813) 	(2,293,877) 	(1,413,950) 	(413,200)
(Increase)	decrease	in	pledged	deposits	and	bill	of	ex-
change	by	guarantee	obligation 	39,957,151	 	(80,214,696) 	45,628,039	 	(44,943,684)
(Increase)	decrease	in	advance	payment	for	office	unit 	-	 	18,995,610	 	-	 	-	
Interest	received 	23,465,020	 	36,738,820	 	6,818,963	 	3,399,127	
Cash	and	cash	equivalent	of	subsidiary	company	decrease	
	 from	disposal	investments	in	subsidiary	company 	(360,969,792) 	-	 	-	 	-	
Cash	and	cash	equivalent	provided	from	changes	in	the
	 propotion	of	investments	in	jointly	controlled	entity 	72,173,062	 	-	 	-	 	-	

Net cash provided from(used in) investing activities 	(741,900,871) 	119,450,424	 	83,844,253	 	50,759,233	
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase	(decrease)	in	overdrafts	and	short	-	term	loans	
from	financial	institutions 	1,891,954,868	 	1,514,809,427	 	406,981,465	 	96,818,228	
Cash	received	from	short	-	term	loans	from	other	persons 	-	 	41,500,000	 	-	 	-	
Cash	paid	for	short	-	term	loans	from	other	persons 	-	 	(15,000,000) 	-	 	-	
Cash	received	form	short	-	term	loans	from	related	persons	
and	parties 	26,670,000	 	47,550,000	 	43,330,901	 	146,410,776	
Cash	paid	for	short	-	term	loans	from	related	persons	and	
parties 	(2,940,000) 	(49,590,000) 	-	 	(19,000,000)
Cash	received	from	long	-	term	loans	from	financial	institutions 	48,226,056	 	563,135,635	 	-	 	-	
Cash	paid	for	long	-	term	loans	from	financial	institutions 	(73,639,900) 	(577,292,200) 	-	 	-	
Cash	paid	for	liabilities	under	financial	leased	agreement 	(4,167,171) 	(17,504,307) 	(2,088,562) 	(17,586,994)
Cash	received	from	capital	increase	 	-	 	266,477,695	 	-	 	266,477,695	
Cash	received	from	share	subscription	from		
non	-	controlling	interests 	-	 	76,950,433	 	-	 	-	
Interest	paid 	(295,214,127) 	(294,186,462) 	(43,395,576) 	(20,995,475)

Net	cash	provided	from	(used	in)	financing	activities 	1,590,889,726	 	1,556,850,221	 	404,828,228	 	452,124,230	
Currencies	translation	differences	of	foreign	unit	financial	
statement	 	(10,584,844) 	26,886,802	 	-	 	-	
Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalent 	(364,816,846) 	323,384,707	 	(131,043,490) 	228,876,813	
Cash	and	cash	equivalent	at	beginning	of	the	period 	700,699,396	 	377,314,689	 	377,910,368	 	149,033,555	
Differences	on	conversion	for	cash	and	cash	equivalent 	75	 	-	 	75	 	-	
Cash	and	cash	equivalent	at	ending	of	the	period 	335,882,625	 	700,699,396	 	246,866,953	 	377,910,368	

STATEMENTS OF CASH FLOW
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

1	 General	Information

	 	 Power	Line	Engineering	Public	Company	Limited	was	registered	as	company	limited	on	July	8,	1988	and	later	registered		
as	a	public	company	limited	on	August	29,	2002,	registration	number	0107545000217	and	was	listed	on	the	Stock		
Exchange	of	Thailand,	the	Company’s	ordinary	share	was	commenced	the	trading	in	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	
on	December	12,	2002.	

	 	 The	Company	is	engaged	in	services	in	the	installation	of	electrical,	communication,	air	condition,	sanitary,	fire	
protection	and	construction	system	and	is	located	at	as	follows:

•	 Office	is	located	at	2,	Soi	Sukhumvit	81(Siripoj),	Sukhumvit	Road,	Bangjark,	Prakanong,	Bangkok,	Thailand.

•	 Oversea	project	office	-	Qatar	is	located	at	P.O.	BOX	23637,	Bin	Mahmout	Area,	Doha	-	Qatar.

	

2	 Basis	of	the	Financial	Statements	Preparation

2.1	 The	Company	had	prepared	the	financial	statements	in	accordance	with	accounting	standards,	financial	reporting	
standards	including	related	interpretations	and	guidelines	promulgated	by	the	Federation	of	Accounting	Professions,		
applicable	rules	and	regulation	of	the	Securities	and	Exchange	Commission	and	with	generally	accepted		
accounting	principles	in	Thailand.

2.2			 The	financial	statements	are	prepared	on	the	historical	cost	basis	except	for	the	disclosure	in	the	accounting	
policies.

2.3			 In	order	to	prepare	the	financial	statements	to	comply	with	generally	accepted	accounting	standards,	the	Company’s		
management	had	to	make	some	estimates	and	suppositions	which	may	have	an	effect	on	the	amount	shown	for	
revenues,	expenses,	assets	and	liabilities	and	also	on	the	disclosures	concerning	contingent	assets	and	liabilities,	
therefore	the	actual	result	may	differ	the	estimated	amount.	

2.4			 For	the	convenience	of	the	user,	an	English	translation	of	the	consolidated	and	separate	financial	statements	have	
been	prepared	from	the	financial	statements	that	are	issued	in	the	Thai	language.

	

2.5		 The	financial	statement	of	the	Group	have	been	reclassified	in	order	to	facilitate	comparative	analysis	as	of		
December	31,	2010,	with	those	financial	statement	as	present	period	which	has	not	effect	to	profit	(loss)	for	the	
period	or	shareholder’s	equity	as	follows:

Consolidate Financial Statements
As of December 31, 2010

Before 
Reclassification Reclassification

After 
Reclassification

Baht Baht Baht
Statement	of	Financial	Position	

Accounts	receivable	other	parties	–	net	 681,085,225 (1,869,315) 679,215,910
Account	receivable	related	parties	-	net - 1,869,315 1,869,315
Loan	which	due	to	repay 489,475,280 12,208,765 501,684,045

Overdrafts	and	short	-	term	loans	from	financial	
institutions 3,858,936,802 (12,208,765) 3,846,728,037
Accounts	payable	other	parties 1,242,475,857 (2,017,862) 1,240,457,995
Accounts	payable	related	parties 19,199,310 2,017,862 21,217,172
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

3	 Adoption	of	New	Accounting	Standards,	Financial	Reporting	Standards,		
	 Interpretation	Accounting	Standards	and	Financial	Reporting	Standards	and		
	 Amendments	to	Accounting	Standards

3.1	 The	Company	adopted	the	New	Accounting	Standards,	New	Financial	Reporting	Standards,	Interpretation		
Accounting	Standards,	Interpretation	New	Financial	Reporting	Standards	and	Amendments	to	Accounting		
Standards	by	the	Federation	of	Accounting	Professions	has	issued	Notification	No.	17/2010,	No.	50	to	No.	55/2010	
and	No.	8/2011.	These	are	effective	for	accounting	periods	beginning	on	or	after	January	1,	2011,	as	follows	:

Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)

TAS	1	(revised	2009) Presentation	of	Financial	Statements

TAS	2	(revised	2009) Inventories

TAS	7	(revised	2009) Statements	of	Cash	Flow

TAS	8	(revised	2009) Accounting	Policies,	Changes	in	Accounting	Estimates	and	Errors

TAS	10	(revised	2009) Events	After	the	Reporting	Period

TAS	11	(revised	2009) Construction	Contracts

TAS	16	(revised	2009) Property,	Plant	and	Equipment

TAS	17	(revised	2009) Leases

TAS	18	(revised	2009) Revenue

TAS	19 Employee	Benefits

TAS	23	(revised	2009) Borrowing	Costs

TAS	24	(revised	2009) Related	Party	Disclosures

TAS	26 Accounting	and	Reporting	by	Retirement	Benefit	Plans

TAS	27	(revised	2009) Consolidated	and	Separate	Financial	Statements

TAS	28	(revised	2009) Investments	in	Associates

TAS	29 Financial	Reporting	in	Hyperinflationary	Economies

TAS	31	(revised	2009) Interests	in	Joint	Venture

TAS	33	(revised	2009) Earnings	per	Share

TAS	34	(revised	2009) Interim	Financial	Reporting

TAS	36	(revised	2009) Impairment	of	Assets

TAS	37	(revised	2009) Provisions,	Contingent	Liabilities	and	Contingent	Assets

TAS	38	(revised	2009) Intangible	Assets

TAS	40	(revised	2009) Investment	Property

TFRS	2 Share-based	Payment

TFRS	3	(revised	2009) Business	Combinations

TFRS	5	(revised	2009) Non-current	Assets	Held	for	Sale	and	Discontinued	Operations

TFRS	6 Exploration	for	and	Evaluation	of	Mineral	Resources

IFRIC	15 Agreements	for	the	Construction	of	Real	Estate

SIC	31 Revenue	–	Barter	Transactions	Involving	Advertising	Service

3.2	 New	accounting	standard,	interpretation	accounting	standard	and	amendments	to	accounting	standards	by	the	
Federation	of	Accounting	Professions	has	issued	Notification	No.	16/2009,	No.	17/2010,	No.	51/2010	and	No.	5	
to	No.	7/2011.	These	are	effective	for	accounting	periods	beginning	on	or	after	January	1,	2012	and	2013,	the	
Company	does	not	early	adopted,	as	follows:
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

	 Accounting Standard effective as of January 1, 2012

TAS	20 Accounting	for	Government	Grants	and	Disclosure	of	Government	Assistance

	 Accounting Standard effective as of January 1, 2013

TAS	12 Income	Taxes

TAS	20	(Revise	2009) Accounting	for	Government	Grants	and	Disclosure	of	Government	Assistance

TAS	21	(Revise	2009) The	Effects	of	Changes	in	Foreign	Exchange	Rates

SIC	10 Government	Assistance	–	No	Specific	Relation	to	Operation	Activities

SIC	21 Income	Taxes	–	Recovery	of	Revalued	Non-Depreciable	Assets

SIC	25 Income	Taxes	–	Changes	in	the	Tax	Status	of	an	Enterprise	or	its	Shareholder

	 The	management	of	the	Company	has	assessed	the	effects	of	new	accounting	standards,	and	interpretation	ac-
counting	standards	believes	that	these	standards	will	not	have	any	significant	impact	on	the	financial	statements	
for	the	year	in	which	they	are	initially	applied.	

4	 Basis	of	the	Consolidated	Financial	Statements	Preparation

4.1	 The	preparation	of	the	consolidated	financial	statements,	will	only	take	the	subsidiary	companies	which	are	under	
the	main	control	of	POWER	LINE	ENGINEERING	PUBLIC	COMPANY	LIMITED	into	accounts,	after	having	eliminated	
the	remaining	balances	and	transactions	among	themselves.	POWER	LINE	ENGINEERING	PUBLIC	COMPANY	
LIMITED	holds	the	subsidiary	companies	with	the	percentage	of	shareholdings	as	follows:

Company name Nature of business

Percentage of 
investments

Country of
incorporationAs of

December 
31, 2011

December 
31, 2010

Unima	Engineering	Co.,	Ltd. Construction	Services 99.99 99.99 Thailand

Power	Prospect	Co.,	Ltd. Power	electric	and	power	steam	
supplies

55.00 55.00 Thailand

Techner	Co.,	Ltd. Construction	Services 50.00 50.00 Thailand

Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. Installation	of	electrical,	
communication,	air	condition	
and	sanitary	(On	November	23,	
2011,	the	Company	disposed	the	
whole	amount	of	shares)

- 28.00 Qatar

Bamrung	Maung	Plaza	Co.,	Ltd. Property	development 97.00 97.00 Thailand

SAPS	2007	Holding	Co.,	Ltd. Land	development,	trading	and	
mortgaging	land

99.99 99.99 Thailand

Sittarom	Development	Co.,	Ltd. Land	development,	trading	and	
mortgaging	land

99.99 99.99 Thailand
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

Company name Nature of business

Percentage of 
investments

Country of
incorporationAs of

December 
31, 2011

December 
31, 2010

Pioneer	Telecom	International	Co.,	Ltd.	
and	Power	Line	Engineering	Co.,	Ltd.	
Joint	Venture

Installation	of	electrical,	
communication,	air	condition	and	
sanitary	(liquidation)

- 75.00 Thailand

PLE	&	S.T.T	Joint	Venture Installation	of	construction,	
electrical	and	communication	
system	(liquidation)

- 50.00 Thailand

Joint	Venture	of	Powerline	Engineering	
Public	Co.,	Ltd.	and	Italthai	
Engineering	Co.,	Ltd.

Installation	underground	
telephone	duct	&	cable
(liquidation)

- 50.00 Thailand

Joint	Venture	of	EMC	and	Powerline Construction	Services 51.00 51.00 Thailand

Joint	Venture	PAR Construction	Services 100.00 50.00 Thailand

	

4.2			 The	accounting	policy	of	the	subsidiary	companies	for	the	same	transaction	will	utilize	the	same	policy	as	that	of	
POWER	LINE	ENGINEERING	PUBLIC	COMPANY	LIMITED	in	preparation	of	the	consolidated	financial	statements.

4.3			 The	preparation	of	the	consolidated	financial	statements,	the	investments	for	the	year	then	as	that	of	POWER	LINE	
ENGINEERING	PUBLIC	COMPANY	LIMITED	and	the	percentage	of	shareholding	at	99.99%	of	the	subsidiary	
companies,	the	Company	is	treated	as	holding	at	100%	of	consolidated	financial	statements.	

4.4			 The	preparation	of	the	consolidated	financial	statements	are	included	financial	statements	of	POWER	LINE		
ENGINEERING	PUBLIC	COMPANY	LIMITED	and	its	subsidiaries.	It	changes	in	the	proportion	of	investment	in	
jointly	controlled	entity	with	Note	22.2

4.5	 The	financial	statements	of	Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L.	for	the	year	ended	December	31,	2010,	are	
included	in	the	consolidated	financial	statements	although	the	Company’s	shareholding	is	28%.	Because	the	
Company	has	control	over	and	gets	55%	share	of	profit	in	such	company.	During	the	quarter	2nd	of	2011,	the	
Company	has	adjusted	the	recognition	concerning	to	the	investment	in	such	subsidiary	company	from	previously	
recognized	as	investment	in	subsidiary	company	by	28%	shareholding	to	recognize	in	55%	shareholding	according		
to	the	profit	participating	ratio	which	the	Company	has	been	receiving	from	such	subsidiary	company	because	
the	Company’s	management	had	considered	that	the	remaining	28%	shareholding	is	the	investment	which	the	
Company	lets	another	person	to	hold	those	shares	instead	of	itself.	That	investment	is	deemed	as	investment	in	
subsidiary	company	through	the	nominee,	thence	the	Company	should	recognize	such	investment	in	accordance	
with	the	profit	participating	ratio	which	the	Company	has	received.	Therefore,	the	Company	has	reclassified	the	
consolidated	and	separate	financial	statements	which	the	effects	are	as	follows:
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AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

  

Consolidate Financial Statements

Before 
Reclassification Reclassification

After 
Reclassification

Baht Baht Baht

Statement	of	Financial	Position	as	of	December	31,	2010

	Other	non	-	current	assets 109,940,202 (45,056,412) 64,883,790

	Non	-	controlling	interests 222,384,095 (45,056,412) 177,327,683

Statement	of	Financial	Position	as	of	December	31,	2009

	Other	non	-	current	assets 74,423,942 (16,200,000) 58,223,942

	Non	-	controlling	interests 166,975,461 (16,200,000) 150,775,461

  

Separate Financial Statements 

Before 
Reclassification Reclassification

After 
Reclassification

Baht Baht Baht

Statement	of	Financial	Position	as	of	December	31,	2010

	Investment	in	subsidiary	companies	-	net 1,014,838,168 45,056,412 1,059,894,580

	Other	non	-	current	assets 76,851,181 (45,056,412) 31,794,769

Statement	of	Financial	Position	as	of	December	31,	2009

	Investment	in	subsidiary	companies	-	net 984,913,000 16,200,000 1,001,113,000

	Other	non	-	current	assets 42,327,543 (16,200,000) 26,127,543

	 	 According	to	note	21	on	November	23,	2011,	the	Company	had	disposed	the	investments	in	Power	Line	
Engineering	–	Qatar	W.L.L.	which	included	the	subsidiary	company’s	result	of	operation	in	the	consolidated		
statements	of	comprehensive	income,	consolidated	statement	of	changes	in	shareholders’	equity	and	consolidated	
statements	of	cash	flow	for	the	period	from	January	1,	2011	to	November	23,	2011.

4.6		 In	preparation	of	the	consolidated	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	the	
Company	had	not	taken	the	financial	statements	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	which	is	subsidiary	company	prepared	
the	consolidated	financial	statements,	while	the	Company	has	combined	the	statements	of	financial	position	as	of	
September	30,	2008,	the	assets	are	in	amount	of	Baht	85.95	million	and	the	liabilities	are	in	amount	of	Baht	300.40	
million	after	that	the	company	did	not	include	the	financial	statements	of	subsidiary	company	combined	in	the	
consolidated	financial	statements	since	the	directors	of	such	subsidiary	did	not	furnish	the	financial	statements	of	
a	subsidiary	company	to	prepare	the	consolidated	financial	statements	and	did	not	allow	the	staff	of	the	company	
to	collect	the	financial	and	accounting	data	from	the	bookkeeping,	working	accounting,	supporting	document	of	
accounting	transactions	including	any	other	document	that	related	to	the	bookkeeping	of	the	subsidiary	company	
in	order	to	prepare	such	financial	statements	of	the	subsidiary	company.	However,	the	Company	has	proceeded	
for	the	financial	statements	of	the	Techner	Co.,Ltd.,	as	a	subsidiary	company,	by	the	Company	has	proceeded	
with	rectification	as	follows:
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1.		 The	Company	(Plaintiff)	has	prosecuted	the	civil	case	in	accordance	with	the	black	case	no.	763/2009	with	
the	Techner	Co.,Ltd.	(Defendant),	on	February	26,	2009,	which	is	subsidiary	company	and	director	of	the	
Techner	Co.,	Ltd.,	since	it	did	not	operate	in	the	status	of	subsidiary	company	and	director	in	subsidiary	
company	that	guilty	to	the	duty	practice	of	directors	according	to	securities	law	and	Securities	Exchange	of	
Thailand	from	the	departure	from	financial	statements	filing	so	that	the	Company	prepares	the	consolidated	
financial	statements	.	It	results	that	the	Company	in	the	status	of	shareholder	damages	plus	claiming	for	
damaged	fee	of	Baht	423.00	million.

	 On	March	10,	2011,	after	the	Court	had	considered	an	evidence	obtained	from	both	parties,	the	Court	has	
enter	into	judgment	that	plaintiff	solely	holds	50%	shares	of	the	defendant’s	company;	thereby	not	exceeding		
50%	of	total	voting	right.	In	addition,	in	voting,	either	the	plaintiff	or	plaintiff’s	director	has	not	gained	ultimate	
controlling	power	in	the	shareholders’	meeting	or	the	board	of	director	meeting	of	the	defendant,	including	
no	controlling	power	in	discharging	a	director	because	chair	main	of	the	board	who	is	a	director	of	the	
defendant’s	company	shall	relate	to	decision.	Despite	the	fact	that	the	plaintiff	used	to	lend	the	defendant	
money	pledged	in	the	bank	and	appointed	a	representative	to	be	a	director	of	the	defendant’s	company,	
the	plaintiff	cannot	control	over	managing	the	defendant’s	company.	As	a	result,	the	defendant	is	solely	
an	associate	company	of	the	plaintiff.	For	the	defendant	is	not	a	subsidiary	of	the	plaintiff,	the	defendant	
is	not	obliged	to	prepare	financial	statements	on	annual	or	quarterly	basis	and	submit	them	to	the	plaintiff	
to	prepared	the	consolidated	financial	statements	pursuant	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	B.E.	2535	
(1992).	Accordingly,	failure	to	prepare	the	financial	statements	and	submit	them	to	the	plaintiff	by	the	
defendant	is	not	regarded	as	plaintiff’s	negligence.	The	plaintiff,	therefore,	cannot	claim	the	defendant	for	
any	losses	by	force.	Presently,	the	Company	on	appeal	the	case	to	the	Supreme	Court.

2.		 The	Company	has	prosecuted	the	criminal	case	in	accordance	with	the	black	case	no.	1326/2009	with	the	
director	of	the	Techner	Co.,Ltd.,	which	is	director	of	subsidiary	company	since	acting	the	guilt	to	the	duty	
practice	of	directors	according	to	securities	law	and	Securities	Exchange	of	Thailand	from	the	departure	
from	financial	statements	filing	so	that	the	Company	prepares	the	consolidated	financial	statements.	It	results	
that	the	Company	in	the	status	of	shareholder	damages.	On	May	26,	2011,	the	Court	had	considered	the	
witnesses	and	investigation	of	prosecution,	has	enter	into	judgment	that	describe	the	plaintiff’s	lawsuit	is	
just	the	wording	of	the	law,	not	enough	facts	and	details	that	make	the	defendant	understand	the	changes	
as	will.	The	plaintiff	filed	the	law	suit,	it	is	not	lawful.	There	fore	dismissed.

3.		 On	August	31,	2009,	the	Company	and	shareholders	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	(party	of	the	Company)	have	
fully	paid	residual	shares	subscription.	As	a	result,	the	Company	and	such	shareholders	are	shareholders	
comprising	aggregated	shares	number	of	not	less	than	one	in	five	of	shares	number	of	the	Techner	Co.,	Ltd.	
Therefore,	there	is	resolution	vote	to	request	to	change	directors’	power	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	so	that	
directors	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	party	of	the	Company	can	control	the	Techner	Co.,	Ltd.,	in	accordance	to	
minute	of	the	extra-ordinary	shareholders	meeting	No.	1/2010	on	January	19,	2010,	of	the	Techner	Co.,	Ltd.		
Presently,	it	is	under	proceeding	with	register	to	amend	directors	power	of	the	Techner	Co.,	Ltd.	

	 On	March	2,	2010,	the	directors	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	another	party	has	prepared	letter	to	complain	to	
the	Court	with	the	black	case	no.	286/2010	that	it	has	never	called	for	shares	fee	repayment	and	requested	
to	object	against	resolution	according	to	minute	of	extra-ordinary	shareholders	meeting	no.	1/2010	on	
January	19,	2010,	that	the	shareholders	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	(the	Company’s	party)	resolve	to	change	
directors’	power	of	the	Techner	Co.,	Ltd.	For	the	time	beings,	it	is	under	hearing.

	 Later	on	April	8,	2010,	the	Company	has	filed	petition	to	object	against	petition	request	of	withdrawal	
resolution	of	extra-ordinary	shareholders	meeting	no.	1/2010	on	January	19,	2010,	in	accordance	with	the	
directors	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	prosecution.	The	Company	provides	reason	that	before	the	Company	
will	file	petition	to	register	rectification	in	accordance	with	resolution	of	such	meeting,	the	Company	has	
examined	correctness	in	compliance	with	law	appropriately.	For	the	time	beings,	it	is	under	hearing.
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4.		 On	March	11,	2010,	the	Company	has	prosecuted	against	directors	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	in	criminal	
case	according	to	black	case	no.	776/2010	in	persons	status	who	are	responsible	for	operation	of	the	
Techner	Co.,	Ltd.,	regarding	who	have	duty	in	accounting	preparer	who	will	have	to	keep	accounting	book	
and	keep	document.	However,	they	do	not	perform	or	refrain	from	performance	in	compliance	with	duty	
according	to	law.	The	Court	has	appointed	investigation	of	prosecution	cause	on	November	24,	2011.	
That	it	has	the	subpoena	for	document	from	Pacific	Estate	Development	Company	Limited	who	is	the	
proprietor	of	the	buildings	which	Technor	Company	Limited	has	rented	as	office	(presently,	it	closes	due	
to	no	payment	for	rent	is	made	and	some	document	is	still	in	the	office	which	Pacific	Estate	Development	
Company	Limited	has	kept)	but	it	does	not	have	receiver.	So,	the	plaintiff’s	lawyer	has	requested	the	court	
to	issue	the	subpoena	to	the	director	of	Pacific	Estate	Development	Company	Limited	and	postponed	the	
examining	to	January	20,	2012.	

	 Later,	on	January	20,	2012,	it	has	the	examine	on	cause	of	action,	the	court	has	ordered	Pacific	Estate	
Development	Company	Limited	as	the	subpoena	and	ordered	the	plaintiff	to	deposit	the	agreed	amount	
at	the	court	within	January	31,	2012.	Presently,	it	is	under	hearing	.

	 Which	the	Company	constitutes	the	guarantee	burden	from	the	event	that	the	Company	has	guaranteed	for	
the	Techner	Co.,	Ltd.,	which	is	subsidiary	company	to	the	two	finance	institutes	in	the	Ua–ar–thorn	houses	
Project,	Pranakorn	Sriayudhaya	Province	(Bang	Pa-in)	and	Ua–ar–thorn	houses	Project,	Aang	Tong	Province	
(Viset	Chaichan)	by	amount	of	Baht	412.20	million.	Presently,	both	projects	have	been	cancelled	and	the	
engager	claims	for	damage	fee	by	claiming	for	advance	engagement	fee	and	confiscate	the	guarantee	of	
compliance	with	the	contract	by	total	amount	of	Baht	387.86	million	according	to	note	No.	46.6,	and	the	
Company	has	recognized	the	transaction	of	liability	estimation	from	the	contract	being	cancelled	from	the	
hirer	by	amount	of	Baht	283.96	million	according	to	Note	31.

5	 Summary	of	Significant	Accounting	Policy

 5.1 Recognition of revenues

•	 Revenues	from	construction	is	recognized	under	the	percentage-of-completion	method	which	determined	
by	engineers.	Full	provision	loss	from	construction	recognized	immediately	when	loss	as	incurred.	For	
revenue	from	construction	work	that	realized	but	not	yet	due	for	collection	according	to	the	contract	is	
presented	as	unbilled	on	completed	work.	

•	 Revenues	from	construction	work	in	the	Ua-ar-thorn	house	project	is	recognized	under	the	percentage-of-
completion	method.	Stage	of	completion	is	measured	by	reference	to	total	costs	incurred	as	a	percentage	
of	total	budgetary	cost	in	relation	to	the	projects.

•	 Revenue	from	sale	of	land	and	houses	recognized	when	they	are	transferred	to	the	buyer.

•	 Revenue	from	rental	is	recognized	by	the	portion	of	period	basis.

•	 Revenue	from	sales	is	recognized	when	are	delivered.

•	 Interest	income	is	recognized	by	the	portion	of	period	basis	which	computed	from	the	principal.

•	 Dividend	income	is	recognized	when	obtain	the	right	to	receive	the	dividend.

	 5.2 Recognition of Cost and Expenses

•	 Cost	from	construction	is	recognized	under	the	percentage-of-completion	method	which	determined	by	
engineers.	The	recognized	cost	of	services	which	has	not	yet	been	due	for	payment	as	per	contracts	has	
been	shown	under	the	caption	of	“Unbilled	completed	work”.	In	case	that	there	is	likely	certain	possibility	
that	total	construction	cost	of	the	project	will	be	higher	than	revenue	value	from	construction	work,	the	
Group	will	immediately	estimation	of	loss	that	anticipates	it	will	occur	as	expense	in	the	statements	of	
comprehensive	income.	
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•	 Cost	of	house	selling	plus	land.	The	Group	recognizes	has	allocated	whole	development	cost	that	anticipates	
it	will	take	place	of	each	project	(by	also	considering	actual	cost)	to	houses	plus	land	that	sold	according	
to	ratio	of	area	that	sold	of	each	project	and	recognized	as	selling	cost	according	to	area	proportion	that	
sold	of	each	project.

•	 Expenses	are	recognized	on	the	accrual	basis.

 5.3 Cash and Cash Equivalent

	 Cash	and	cash	equivalent	included	cash	at	banks	in	current	accounts,	saving	accounts,	and	fixed	accounts	which	
not	over	3	months	and	free	from	any	guarantees.	And	high	liquidity	temporary	investment	in	debt	instrument	which	
matured	to	redeem	within	3	month	since	acquired	date	and	have	no	any	limitation.

	 5.4 Temporary Investments

	 Temporary	investments	are	investments	that	have	come	to	the	main	target	of	exploitation	from	price	changes	in	a	
short	period	are	classified	as	trading	securities	and	are	included	in	current	assets.	The	schedule	refers	to	a	short	
period	of	time	not	exceeding	three	months	from	the	time	of	investment.

	 Temporary	is	investment	units	in	marketable	security	which	the	Group	regards	as	trading	securities	Purchases	
and	sales	of	investments	are	recognized	on	the	trade	date	which	is	the	date	that	the	Group	commits	to	purchase	
or	sell	investments.	Trading	securities	are	subsequently	carried	at	fair	value.	The	fair	value	of	investment	units	is	
the	price	announced	from	the	fund	as	of	the	statements	of	financial	position.	The	Company	recognized	realized	
and	unrealized	gains	and	losses	arising	from	changes	in	the	fair	value	of	trading	securities	are	recorded	in	the	
statement	of	comprehensive	income.	The	carrying	amount	of	the	disposed	part	is	determined	by	the	weight	average.

 5.5 Accounts Receivable, Other Receivable and Allowance for Doubtful Debt

	 Account	receivable	and	other	receivable	are	presented	in	net	realizable	value.	For	allowance	of	doubtful	debt,	
estimated	by	each	receivable	which	is	likely	to	be	uncollectible.

 5.6 Inventories

	 Raw	materials	are	states	at	cost	price	by	FIFO	method	or	net	realizable	value	whichever	is	lower.

 5.7 Real Estate Development Costs

	 Real	estate	development	costs	are	stated	at	cost	less	allowance	for	loss	on	diminution	in	value.	Real	estate	
development	costs	consist	of	the	costs	of	land,	land	development,	management	fees,	construction	and	related	
interest.

 5.8  The Group Accounting - Investments in subsidiaries and interests in jointly controlled entities

	 •	 Subsidiaries

	 Subsidiaries,	which	are	those	entities	in	which	the	Company	has	power	to	govern	the	financial	and		
operating	policies,	are	consolidated.	

	 Subsidiaries	are	consolidated	from	the	date	on	which	control	is	transferred	to	the	Company	and	are	no	
longer	consolidated	from	the	date	that	control	ceases.	The	purchase	method	of	accounting	is	used	to	
account	for	the	acquisition	of	subsidiaries.	The	cost	of	an	acquisition	is	measured	as	the	fair	value	of	the	
assets	given	up,	shares	issued	or	identifiable	liabilities	at	the	date	of	acquisition.	The	excess	of	the	cost	
of	acquisition	over	the	fair	value	of	the	net	assets	of	the	subsidiaries	acquired	is	recorded	as	goodwill	
and	goodwill	is	tested	annually	for	impairment	and	carried	at	cost	less	accumulated	impairment	losses.	
Impairment	losses	on	goodwill	are	not	reversed.	

	 In	the	separate	financial	statements,	investments	in	subsidiaries	are	recorded	by	using	the	cost	method	
of	accounting	less	allowance	of	impairment.
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•	 Interests	in	Jointly	Controlled	Entities

	 The	Company’s	interests	in	jointly	controlled	entities	are	recorded	for	by	cost	method	in	the	separate	
financial	statements	and	by	proportionate	consolidation	in	the	consolidated	financial	statements.	The	
Company	combines	its	share	of	the	jointly	controlled	entities’	individual	income,	expenses,	assets	and	
liabilities	and	cash	flows	on	a	line-by-line	basis	with	similar	items	in	the	Group’s	financial	statements.	The	
Company	recognizes	the	portion	of	gains	or	losses	on	the	sale	of	assets	by	the	Company	to	the	jointly	
controlled	entities	that	it	is	attributable	to	the	other	ventures.	

	 The	Company	does	not	recognizes	its	share	of	profits	or	losses	from	the	jointly	controlled	entities	that	result	
from	the	purchase	of	assets	by	the	Company	from	the	jointly	controlled	entities	until	it	resells	the	assets	to	
an	independent	party.

	 5.9 Investment Property

	 The	Group’s	investment	property	is	their	owned	land	without	specific	purpose	of	use	in	the	future	and/or	exploiting	
appreciation	of	the	asset.	The	Group	measures	the	investment	property	by	the	cost	value,	deducted	the	allowance	
for	impairment,	(if	any)

	 5.10  Property, Plant and Equipment

	 Property	is	initially	recorded	at	cost.	Plant	and	equipment	are	stated	at	historical	cost	less	accumulated		
depreciation	and	allowance	of	impairment	(if	any).

	 Depreciation	is	calculated	on	the	straight-line	method	by	approximate	useful	life	as	follows:

Years

Buildings	 20

Tools,	machineries	and	equipment	 	 5	–	20

Furniture	and	office	equipment	 3	–	7

Vehicle 5	–	7

	 Work	in	progress	are	stated	at	cost.	These	assets	are	not	depreciated	until	such	time	as	the	relevant	assets	are	
completed	and	ready	for	their	intended	operational	use.	

	 Repair	and	maintenance	is	recognized	in	the	statements	of	comprehensive	income	during	the	period	that	it	is	
incurred.	Cost	of	significant	improvement	should	be	recognized	as	a	part	of	carrying	amount	of	assets	when	it	is	
probable	that	the	Group	will	obtain	the	future	economic	benefits	from	that	transaction	and	able	to	measure	the	
cost	of	that	transaction	reliably.	Cost	of	improvement	should	be	depreciated	by	the	basis	of	estimated	useful	life.	
Repair	and	maintenance	expenses	are	recognized	as	expenses	during	the	period	that	they	are	incurred.

	 Gain	or	loss	from	disposal	of	property,	plant	and	equipment	is	computed	from	discrepancy	between	net	cash	
received	and	book	value	and	recognized	as	other	revenue	or	other	expense	in	the	statements	of	comprehensive	
income.

5.11  Borrowing Costs

	 Cost	of	borrowings	to	finance	the	purchase	or	construction	of	plant	and	equipment	are	capitalized	as	part	of	cost	
of	the	asset	during	the	period	of	time	required	to	complete	and	prepare	the	assets	for	its	intended	use,	consist	of	
interest	on	long	-	term	borrowing.	

5.12 Leasehold Right

	 Leasehold	right	of	land	and	plant	on	leasehold	rights	is	stated	at	cost	less	accumulated	amortization	and	amortizes	
leasehold	right	of	a	straight-line	method	over	the	leasehold	period	30	years.
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5.13 Intangible Assets

	 Intangible	asset	comprise	cost	of	computer	software	which	the	Group	acquired	is	stated	at	historical	cost	less	
accumulated	amortization	and	allowance	of	impairment	(if	any)	and	software	is	amortized	on	the	straight-line	
method	over	its	useful	live	of	5	-	10	years.

	 Subsequent	expenditure	relating	to	an	intangible	asset	is	added	to	the	carrying	value	of	the	asset	when	it	is		
probable	that	the	Group	will	obtain	the	future	economic	benefits	from	that	transaction	and	able	to	measure	the	
cost	of	that	transaction	reliably.	All	other	subsequent	expenditure	is	recognized	as	an	expense	in	the	period	in	
which	it	is	incurred.

5.14 Impairment

	 The	carrying	amounts	of	the	Group’s	assets	are	reviewed	at	each	statements	of	financial	position	to	determine	
whether	there	is	any	indication	of	impairment.	If	any	such	indication	exists,	the	asset’s	recoverable	amount	
is	estimated.	Loss	from	impairment	will	be	recognized	when	book	value	of	asset	or	book	value	of	asset	unit	
which	generates	cash	higher	than	net	realizable	value.	Loss	from	impairment	is	recorded	in	the	statements	of		
comprehensive	income.

	 Calculation	of	recoverable	amount

•	 The	recoverable	amount	is	the	greater	of	the	asset’s	net	selling	price	and	value	in	use.	In	assessing	value	in	
use,	the	estimated	future	cash	flows	are	discounted	to	their	present	value	using	a	pre-tax	discount	rate	that	
reflects	current	market	assessments	of	the	time	value	of	money	and	the	risks	specific	to	the	asset.	For	an	
asset	that	does	not	generate	cash	inflows	largely	independent	of	those	from	other	assets,	the	recoverable		
amount	is	determined	for	the	cash-generating	unit	to	which	the	asset	belongs.

	 Reversals	of	impairment

•	 An	impairment	loss	is	reversed	if	there	has	been	a	change	in	the	estimates	used	to	determine	the	recover-
able	amount.	

•	 An	impairment	loss	is	reversed	only	to	the	extent	that	the	asset’s	carrying	amount	does	not	exceed	the	
carrying	amount	that	would	have	been	determined,	net	of	depreciation	or	amortization,	if	no	impairment	
loss	had	been	recognized.	All	reversals	of	impairment	losses	are	recognized	in	the	statement	of	compre-
hensive	income.

5.15 Account Payable and Other Account Payable

	 Account	payable	and	other	account	payable	are	stated	at	cost.

5.16 Account for Leases

	 •	 Where	the	Group	is	the	lessee

	 Long	term	leases	which	substantially	transferred	all	the	risks	and	rewards	of	ownership	are	classified	as	
finance	leases.	Finance	leases	are	capitalized	at	the	inception	of	the	lease	at	the	lower	of	the	fair	value	
of	the	leased	property	or	the	present	value	of	the	minimum	lease	payments.	Each	lease	payment	is		
allocated	to	the	principal	and	to	the	finance	charges	so	as	to	achieve	a	constant	rate	on	the	finance	balance	
outstanding.	The	outstanding	rental	obligations,	net	of	finance	charges,	are	included	in	other	long-term	
payables.	The	interest	element	of	the	finance	cost	is	charged	to	the	statement	of	comprehensive	income	
over	the	lease	period	so	as	to	achieve	a	constant	periodic	rate	of	interest	on	the	remaining	balance	of	the	
liability	for	each	period.	The	assets	acquired	under	finance	leases	while	depreciation	is	carried	throughout	
the	useful	life	of	leased	asset.	However,	if	there	is	uncertainty	in	the	right	of	ownership	when	the	contract	
is	terminated,	depreciation	is	carried	according	to	useful	life	of	leased	assets	or	life	of	leased	contract	
whichever	the	period	is	lower.

	 Long	term	leases	not	transferring	a	significant	portion	of	the	risks	and	rewards	of	ownership	to	the	lessee	
are	classified	as	operating	leases.	Payments	made	under	operation	leases	(net	of	any	incentives	received	
from	the	lessor)	are	charged	to	the	statement	of	comprehensive	income	on	a	straight-line	basis	over	the	
period	of	the	lease.
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	 When	an	operating	lease	is	terminated	before	the	lease	period	has	expired,	any	payment	required	to	be	
made	to	the	lesser	by	way	of	penalty	is	recognized	as	an	expense	in	the	period	in	which	termination	takes	
place.

5.17  Employee Benefit

	 The	Group	recognized	salary,	bonus,	social	security	fund	and	provident	fund	are	expense	on	date	the	transaction	
occur.

	 The	Company	recognized	post	employment	benefits	to	or	retirement	indemnity	employees	under	the	labor	laws	
applicable	in	Thailand.	The	Group	has	recorded	the	liabilities	in	respect	of	employee	benefits	which	are	the		
present	value	of	the	defined	benefit	obligations	calculated	by	an	independent	actuary	in	accordance	with	the	
actuarial	technique,	and	discounted	benefit	by	the	projected	unit	credit	method.	The	present	value	of	the	defined	
benefit	obligations	are	determined	by	discounting	estimated	future	cash	flows	using	yields	on	the	government	
bonds	which	have	terms	to	maturity	approximating	the	terms	of	related	liability.	The	estimated	future	cash	flows	
shall	reflect	employee	salaries,	turnover	rate,	mortality,	length	of	service	and	other.	The	Group	recorded	provision	
of	employee	benefit	is	non	–	current	liabilities.	The	costs	associated	with	providing	these	benefits	are	charged	to	
the	statements	of	comprehensive	income	so	as	to	spread	the	cost	over	the	employment	period	during	which	the	
entitlement	to	benefits	is	earned.

5.18 Items Denominated in Foreign currencies

	 Items	denominated	in	foreign	currencies	are	recorded	in	Baht	at	exchange	rates	prevailing	on	the	transaction	date.	
The	remaining	balance	of	assets	and	liabilities	denominated	in	foreign	currencies	at	the	statements	of	financial	
position	date	are	converted	into	Baht	by	prevailing	rates	which	is	the	exchange	rate	of	that	date.	Profit	or	loss	
arising	from	such	conversion	is	shown	as	revenues	or	expenses	in	the	statements	of	comprehensive	income	for	
that	period.

	 Assets	and	liabilities	of	self-sustaining	foreign	entities	are	translated	into	Baht	by	using	the	closing	rates	at	the	
statements	of	financial	position	dates.	Revenues	and	expenses	are	translated	by	using	the	average	exchange	
rates	during	the	periods.	Differences	from	these	translations	are	presented	under	the	shareholders’	equity.

	 Upon	the	disposal	of	foreign	entities,	the	Group	recognizes	the	accumulated	currency	translation	differences	
recorded	in	the	shareholders’	equity	as	a	part	of	gains	or	losses	on	disposal	of	those	foreign	entities.

5.19 A Provisions of Liabilities

	 Provisions	are	recognized	when	the	Group	has	a	present	legal	or	constructive	obligation	as	a	result	of	past	events,	
it	is	probable	that	an	outflow	of	resources	will	be	required	to	settle	the	obligation,	and	a	reliable	estimate	of	the	
amount	can	be	made.	Where	the	Group	expects	a	provision	to	be	reimbursed,	the	reimbursement	is	recognized	
as	a	separate	asset	but	only	when	the	reimbursement	is	virtually	certain.

5.20 Earnings (loss) per Share

	 Basic	earnings	(loss)	per	share	is	calculated	by	dividing	profit	(loss)	for	the	period	by	the	weighted	average	number	
of	ordinary	shares	held	by	outside	shareholders	outstanding	during	the	period.	The	Company	did	not	calculate	
of	fully	diluted	earning	per	share	because	they	are	no	common	share	equivalents.

5.21  Appropriation of Retained Earnings

	 The	appropriation	of	retained	earnings	is	attributable	to	the	Public	Companies	Act	B.E.	2535,	the	Company	is		
required	to	appropriate	at	least	5%	of	its	annual	net	income	after	deduction	of	the	deficit	brought	forward	(if	
any)	as	reserve	fund	until	the	reserve	reaches	10%	of	the	authorized	capital.	This	reserve	fund	is	not	available	
for	dividend	distribution.	The	Company	will	appropriate	to	legal	reserve	when	the	approval	is	granted	by	the		
shareholders’	meeting
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	 5.22 To attribute statements of comprehensive income to non-controlling interests

	 The	Company	had	attributed	profit	or	loss	and	each	component	of	other	comprehensive	income	to	the	owners	of	
the	parent	and	to	the	non-controlling	interests	even	if	this	results	in	the	non-controlling	interests	having	a	deficit	
balance.	An	entity	is	not	to	restate	any	profit	or	loss	attribution	for	reporting	periods	before	the	amendment	is		
applied.	Previously,	the	Company	selected	to	recognize	loss	over	the	equity	attributable	to	non-controlling	interests	
by	reduction	of	equity	of	the	parent	company.

5.23  Related Parties

	 Enterprises	and	individuals	that	directly,	or	indirectly	through	one	or	more	intermediaries,	control,	or	are	controlled		
by,	or	are	under	common	control	with,	the	Company,	including	holding	companies,	subsidiaries	and	fellow		
subsidiaries	are	related	parties	of	the	Company.	Associates	and	individuals	owning,	directly	or	indirectly,	an	interest		
in	the	voting	power	of	the	Company	that	gives	them	significant	influence	over	the	enterprise,	key	management	
personnel,	including	directors	and	officers	of	the	Company	and	close	members	of	the	family	of	these	individuals	
and	companies	associated	with	these	individuals	also	constitute	related	parties.	

	 In	considering	each	possible	related	party	relationship,	attention	is	directed	to	the	substance	of	the	relationship,	
and	not	merely	the	legal	form.

5.24  Financial Instruments

	 Financial	instruments,	financial	assets	were	show	in	statements	of	financial	position	composed	of	cash	and	
cash	equivalent,	investments,	accounts	receivable	and	loan	to.	Financial	liabilities	were	shown	in	statements	of	
financial	position	composed	of	accounts	payable	and	borrowings.	The	accounting	policy	of	each	items	would	be	
disclosed	in	separated	items.	The	Group	made	a	foreign	exchange	forward	contract	in	order	to	prevent	any	risks	
from	unstable	of	exchange	rate.	A	forward	contract	will	determine	a	fixed	exchange	rate	in	the	future	of	assets	
and	liabilities	which	will	be	received	or	paid.	A	forward	contract	at	the	end	of	period	will	be	calculated	a	fair	value	
and	identified	in	the	notes	to	financial	statements	and	the	realized	profit	(loss)	of	forward	contract	will	be	recorded	
in	the	statements	of	comprehensive	income.

6	 Effect	from	First	Time	Adoption	of	Thai	Financial	Reporting	Standards

	 From	January	1,	2011,	consequent	to	the	adoption	of	new	and	revise	accounting	standards	and	financial	reporting		
standards	according	to	note	3.1,	the	Group	has	changes	its	accounting	policy	as	follows:	

	6.1		 The	Group	applied	the	Accounting	Standard	No.	19	regarding	employee	benefits.	In	respect	of	the	changes	of	
accounting	policy,	the	group	recognized	the	additional	liabilities	under	the	accumulated	of	employee	benefits	
until	December	31,	2010,	the	consolidated	and	separate	financial	statements	in	amount	of	Baht	40,544,621	and	
Baht	37,992,149,	respectively,	to	be	an	expenses	by	a	straight	line	within	5	years	from	the	date	of	adoption	that	
accounting	standards	to	be	conform	to	the	requirement	of	that	accounting	standards,	which	there	is	affected	
result	to	the	financial	statements	as	follows:	

	 	 Consolidate 
Financial 

Statements

Separate 
Financial 

Statements 

Financial Statement Adjustment Baht Baht

Statements	of	Financial	Position	as	of	December	31,	2011

Non	–	Current	Liabilities

Increase	in	Provision	of	Employee	Benefit 8,108,924 7,598,430
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Consolidate 
Financial Statements

Separate 
Financial Statements 

For the year ended
December 31, 2011

For the year ended
December 31, 2011

Baht Baht

Statement	of	Comprehensive	Income

Increases	in	Employee	Benefits	Expenses	effect	to

	Increase	in	Cost	of	Construction	Work 4,288,095 4,261,408

	Increase	in	Administrative	Expenses 3,820,829 3,337,022

	Decrease	in	Profit	for	the	period (8,108,924) (7,598,430)

	Decrease	Basic	Earning	per	Share	(Baht) (0.010) (0.009)

6.2	 The	Group	applied	the	Accounting	Standards	No.	40	(revised	2009)	regarding	investment	property.	In	respect	of	
the	changes	of	accounting	policy,	while	there	is	affected	result	to	the	financial	statements	as	follows:

Consolidated / Separate Financial Statements

As of December 31, 2010

Before 
Reclassification Reclassification

After 
Reclassification

Reclassification of Accounts Baht Baht Baht

Statement	of	Financial	Position

Investment	Property - 181,381,445 181,381,445

Land	Not	Used	for	Operation 181,381,445 (181,381,445) -

7	 Inter	-	Transactions

	 The	significant	transactions	among	the	Company	and	the	related	persons	and	parties.	Such	transactions,	which	have	
been	concluded	on	commercial	terms	and	bases	agreed	upon	between	the	Company,	related	persons	and	parties	are	
in	ordinary	course	of	business	are	summarized	below:
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 7.1 Inter Income and Expenses

Pricing Policy

Consolidate  
Financial Statements

Separate  
Financial Statements  

For the year ended For the year ended

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Transactions with subsidiaries

(Eliminated	from	the	consolidate	finan-
cial	statements)

Revenue	from	construction	work Price	that	mutually	agree - - 90,718 1,391,704

Interest	income Annual	interest	rate	at		
6.00%-10.00% - - 33,426,228 29,733,930

Other	income Price	that	mutually	agree - - 25,111,017 19,124,579

Cost	of	construction	work Cost	plus	margin - - 10,643,464 13,845,363

Selling	and	administrative	expenses Price	that	mutually	agree - - 1,045,667 -

Interest	expenses Annual	interest	rate	at	

5.85%-6.25% - - 10,367,490 4,952,647

Transactions with jointly controlled entities

Revenue	from	construction	work Price	that	mutually	agree - - 95,240,000 -

Interest	income Annual	interest	rate	at	6.00% - 290,053 - 591,945

Other	income Price	that	mutually	agree	 10,264,950 14,409,682 23,874,878 29,298,759

Interest	expenses Annual	interest	rate	at	7.00% 23,963 833,214 48,904 -

Transactions with related parties

Revenue	from	sale Price	that	mutually	agree 11,988,127 9,882,497 - -

Other	income Price	that	comparable	with	
outsiders 718,717 609,825 718,717 609,825

Cost	of	construction	work Cost	plus	margin 18,863,424 27,296,561 18,863,424 27,296,561

Cost	of	goods	sold Price	that	mutually	agree 13,222,056 9,500,799 - -

Selling	and	administrative	expenses Price	that	mutually	agree 1,405,683 1,166,561 1,405,683 1,136,981

Interest	expenses Annual	interest	rate	at	6.00% 811,066 833,214 - -

Transactions with venturer

Cost	of	construction	work Cost	plus	margin 71,070,988 25,049,529 - -

Selling	and	administrative	expenses Price	that	mutually	agree 2,958,520 3,757,694 - -

Interest	income Annual	interest	rate	at		6.00% 24,941 58,923 - -

Interest	expenses Annual	interest	rate	at		6.00% - 301,724 - -

Transactions with related persons

Value	of	disposal	of	assets Price	that	mutually	agree - 29,000,000 - 29,000,000

Interest	expenses Annual	interest	rate	at		6.00% - 231,781 - 231,781
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 7.2 Inter - Assets and Liabilities

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

Baht Baht Baht Baht

Inter - Assets

Trade	account	receivable-net

Subsidiary	companies

Power	Prospect	Co.,	Ltd. - - 1,883,129 4,109,775

Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. - - - 4,555,514

Bamrung	Muang	Plaza	Co.,	Ltd. - - 293,180,739 293,180,739

Jointly	controlled	entity	

Joint	Venture	PAR - - 10,587,317 -

Related	party

Nakornluang	Rice	Mill	Co.,	Ltd.	 2,534,585 1,869,315 - -

Total 2,534,585 1,869,315 305,651,185 301,846,028

Less	Allowance	for	doubtful	debt - - (294,551,271) (276,267,982)

Net 2,534,585 1,869,315 11,099,914 25,578,046

Retention	receivable

Subsidiary	company

Bamrung	Muang	Plaza	Co.,	Ltd. - - 1,609,189 1,609,189

Jointly	controlled	entity	

Joint	Venture	PAR - - 5,040,498 -

Total - - 6,649,687 1,609,189

Less	Allowance	for	doubtful	debt - - (1,609,189) (1,609,189)

Net - - 5,040,498 -

Unbilled	completed	works

Subsidiary	company

Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. - - - 1,577,197

Jointly	controlled	entity	

Joint	Venture	PAR - - 40,969,639 -

Total - - 40,969,639 1,577,197
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Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

Baht Baht Baht Baht

Short-term	loans	to	

Subsidiary	companies

Power	Prospect	Co.,	Ltd.

Balance	as	of	Beginning - - 36,435,000 17,875,000

Add	Increased	during	the	period - - 26,680,000 29,000,000

Less	Decreased	during	the	period - - (4,060,000) (10,440,000)

Balance	as	of	Ending - - 59,055,000 36,435,000

Techner	Co.,	Ltd.

Balance	as	of	Beginning - - 19,006,606 18,971,246

Add	Increased	during	the	period - - - 35,360

Less	Decreased	during	the	period - - - -

Balance	as	of	Ending - - 19,006,606 19,006,606

Bamrung	Muang	Plaza	Co.,	Ltd.

Balance	as	of	Beginning - - 335,195,000 294,355,000

Add	Increased	during	the	period - - 11,711,000 40,840,000

Less	Decreased	during	the	period - - - -

Balance	as	of	Ending - - 346,906,000 335,195,000

Sittarom	Development	Co.,	Ltd.

Balance	as	of	Beginning - - 46,000,000 46,000,000

Add	Increased	during	the	period - - - -

Less	Decreased	during	the	period - - - -

Balance	as	of	Ending - - 46,000,000 46,000,000

Jointly	controlled	entities

	Joint	Venture	of	EMC	and	Powerline

Balance	as	of	Beginning - 1,960,000 - 4,000,000

Add	Increased	during	the	period - 24,010,000 - 49,000,000

Less	Decreased	during	the	period - (25,970,000) - (53,000,000)

Balance	as	of	Ending - - - -

Venturer

EMC	Public	Co.,	Ltd.

Balance	as	of	Beginning - - - -

Add	Increased	during	the	period 7,650,000 - - -

Less	Decreased	during	the	period - - - -

Balance	as	of	Ending 7,650,000 - - -
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Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

Baht Baht Baht Baht

Related	persons

Khun	Jajaval	Suyanan

Balance	as	of	Beginning 13,249,480 13,249,480 - -

Add	Increased	during	the	period - - - -

Less	Decreased	during	the	period - - - -

Balance	as	of	Ending 13,249,480 13,249,480 - -

Khun	Mali	Aekariyakul

Balance	as	of	Beginning 21,799,480 21,799,480 - -

Add	Increased	during	the	period - - - -

Less	Decreased	during	the	period - - - -

Balance	as	of	Ending 21,799,480 21,799,480 - -

Total	principle 42,698,960 35,048,960 470,967,606 436,636,606

Less	Allowance	for	doubtful	debt (21,799,480) (21,799,480) (19,006,606) (19,006,606)

Net 20,899,480 13,249,480 451,961,000 417,630,000

Accrued interest receivable

Subsidiary	companies

Power	Prospect	Co.,	Ltd. - - 4,843,484 1,986,928

Bamrung	Muang	Plaza	Co.,	Ltd. - - 99,325,993 72,280,378

Sittarom	Development	Co.,	Ltd. - - 15,392,185 11,869,685

Venturer

EMC	Public	Co.,	Ltd. 24,941 - - -

Related	persons

Khun	Jajaval	Suyanan 1,503,228 1,503,228 - -

Khun	Mali	Aekariyakul 3,487,917 3,487,917 - -

Total 5,016,086 4,991,145 119,561,662 86,136,991

Less	Allowance	for	doubtful	debt (3,487,917) (3,487,917) - -

Net 1,528,169 1,503,228 119,561,662 86,136,991

Total	short-term	loans	to	and	accrued	
interest	receivable-net 22,427,649 14,752,708 571,522,662 503,766,991

Other current assets

Other account receivable

Subsidiary	companies

Power	Prospect	Co.,	Ltd. - - 109,357 280,500

Techner	Co.,	Ltd. - - 539,203 539,203

	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. - - - 19,118,656

Sittarom	Development	Co.,	Ltd. - - 90,000 -
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

Baht Baht Baht Baht

Jointly	controlled	entities

Joint	Venture	of	EMC	and	Powerline 2,374,600 4,625,990 4,846,123 9,440,796

Joint	Venture	PAR - 419,425 - 838,850

Related	parties

Power	Line	Engineering	-	Qatar	W.L.L. 26,083 - 26,083 -

Flamtechnic	Co.,	Ltd. 182,194 173,600 182,194 173,600

United	Power	Engineering	Co.,	Ltd. 159,622 100,555 159,622 100,555

Total 2,742,499 5,319,570 5,952,582 30,492,160

Less	Allowance	for	doubtful	debt (160,000) - (789,436) (650,252)

Net 2,582,499 5,319,570 5,163,146 29,841,908

Advance payment 

Subsidiary	companies

Unima	Engineering	Co.,	Ltd. - - 1,914,155 1,522,192

Techner	Co.,	Ltd. - - 2,289,633 2,227,385

	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. - - - 29,304,000

Bamrung	Muang	Plaza	Co.,	Ltd. - - 2,003,350 1,647,090

SAPS	2007	Holding	Co.,	Ltd. - - 706,000 685,800

Related	party

Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. 204,323 - - -

Advance	Power	Technology	Co.,	Ltd. - 40,650 - 40,650

Total 204,323 40,650 6,913,138 35,427,117

Less	Allowance	for	doubtful	debt - - (2,289,633) (2,227,385)

Net 204,323 40,650 4,623,505 33,199,732

Advance payment for project

Subsidiary	company

Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. - - - 597,263

Related	persons

Khun	Swake	Srisuchart - 111,622 - -

Khun	Jajaval	Suyanan 2,705,300 2,705,300 - -

Mr.Nizar	Mehanna - 22,482,096 - -

Mr.	Emad	Rashid	Ahmed	Mansour - 46,898 - -

Mr.Jumaa	Eisa	Jumaa	AL	Hassan	AL	
Mohannadi	 8,475,297 27,743,440 8,475,297 8,475,297

Total 11,180,597 53,089,356 8,475,297 9,072,560

Less	Allowance	for	doubtful	debt (8,475,297) (8,475,297) (8,475,297) (8,475,297)

Net 2,705,300 44,614,059 - 597,263
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

As of
December 31,

2011

As of
December 31,

2010

Baht Baht Baht Baht

Inter - Liabilities

Trade	account	payable	and	post	date	cheque	

Subsidiary	company

Unima	Engineering	Co.,	Ltd. - - 11,887,662 10,351,620

Related	parties

Flamtechnic	Co.,	Ltd. 5,890,678 9,480,848 5,890,678 9,480,848

United	Power	Engineering	Co.,	Ltd. 9,547,280 9,718,462 9,547,280 9,718,462

Nakornluang	Rice	Mill	Co.,	Ltd. 2,598,055 2,017,862 - -

Venturers

EMC	Public	Co.,	Ltd. 3,884,337 - - -

R.N.C.	(Thailand)	Co.,	Ltd. 100,000,000 - - -

Total 121,920,350 21,217,172 27,325,620 29,550,930

Short-term	loans	from

Subsidiary	company

Unima	Engineering	Co.,	Ltd.

Balance	as	of	Beginning - - 157,410,776 30,000,000

Add	Increased	during	the	period - - 28,330,901 131,410,776

Less	Decreased	during	the	period - - - (4,000,000)

Balance	as	of	Ending - - 185,741,677 157,410,776

Jointly	controlled	entities

	Joint	Venture	of	EMC	and	Powerline

Balance	as	of	Beginning - - - -

Add	Increased	during	the	period 7,350,000 - 15,000,000 -

Less	Decreased	during	the	period - - - -

Balance	as	of	Ending 7,350,000 - 15,000,000 -

Related	parties

Power	Prospect	Co.,	Ltd.

Balance	as	of	Beginning 13,000,000 13,000,000 - -

Add	Increased	during	the	period 19,320,000 7,560,000 - -

Less	Decreased	during	the	period (2,940,000) (7,560,000) - -

Balance	as	of	Ending 29,380,000 13,000,000 - -

Venturer

EMC	Public	Co.,	Ltd.

Balance	as	of	Beginning - 2,040,000 - -

Add	Increased	during	the	period - 24,990,000 - -

Less	Decreased	during	the	period - (27,030,000) - -

Balance	as	of	Ending - - - -
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of
December 31, 2011

As of
December 31, 2010

As of
December 31, 2011

As of
December 31, 2010

Baht Baht Baht Baht

Related	persons

Khun	Swake	Srisuchart

Balance	as	of	Beginning - - - -

Add	Increased	during	the	period - 15,000,000 - 15,000,000

Less	Decreased	during	the	period - (15,000,000) - (15,000,000)

Balance	as	of	Ending - - - -

Khun	Suphanan	Junlawajana

Balance	as	of	Beginning 600,000 600,000 - -

Add	Increased	during	the	period - - - -

Less	Decreased	during	the	period - - - -

Balance	as	of	Ending 600,000 600,000 - -

Total	principle 37,330,000 13,600,000 200,741,677 157,410,776

Accrued	interest	expenses

Subsidiary	company

Unima	Engineering	Co.,	Ltd. - - 16,732,809 6,365,318

Jointly	controlled	entities

	Joint	Venture	of	EMC	and	Powerline 23,963 - 48,904 -

Related	party

Prospack	Co.,	Ltd. 2,158,951 894,858 - -

Related	persons	

Khun	Swake	Srisuchart - 231,781 - 231,781

Khun	Jajaval	Suyanan 20,547 20,547 - -

Khun	Suphanan	Junlawajana 93,493 93,493 - -

Total 2,296,954 1,240,679 16,781,713 6,597,099

Total	short	–	loan	from	and	accrued	
interest	 39,626,954 14,840,679 217,523,390 164,007,875

Other	account	payable

Subsidiary	company

Unima	Engineering	Co.,	Ltd. - - - 40,000

Venturers

EMC	Public	Co.,	Ltd. - 1,290,326 - -

R.N.C.	(Thailand)	Co.,	Ltd. - 447,260 - -

Total - 1,737,586 - 40,000
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of
December 31, 

2011

As of
December 31, 

2010

As of
December 31, 

2011

As of
December 31, 

2010

Baht Baht Baht Baht

Accrued	expenses

Subsidiary	company

Unima	Engineering	Co.,	Ltd. - - 672,945 1,393,615

Related	parties

United	Power	Engineering	Co.,	Ltd. 27,820 31,651 - -

	Nakornluang	Rice	Mill	Co.,	Ltd. 31,350 - - -

Venturer

EMC	Public	Co.,	Ltd. 4,193,309 7,103,295 - -

Related	person

Khun	Phisant	Chintanapakdee 6,960 6,960 - -

Total 4,259,439 7,141,906 672,945 1,393,615

Other	current	liabilities

Advances	received

	Subsidiary	company

Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. - - - 17,311,274

Related	persons

Khun	Swake	Srisuchart - 13,662,000 - -

	Mr.	Nizar	Mehanna - 11,426,400 - -

	Mr.	Jumaa	Eisa	Jumaa	AL	Hassan	AL	
Mohannadi - 11,426,400 - -

	Mr.	Emad	Rashid	Ahmed	Mansour - 11,426,400 - -

	Total	advance	received	 - 47,941,200 - 17,311,274

Advances	received	for	goods

	Jointly	controlled	entity	

Joint	Venture	PAR - 22,996,886 43,529,063 45,993,772

	

	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	short-term	loans	to	related	persons	and	parties	have	loan	in	form	of	promissory	note	
in	the	type	of	call,	carried	interest	rate	at	5.85%	-	6.25%	and	6.00	%	-	10.00%	per	annum,	respectively.

	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	short-term	loans	from	related	persons	and	parties	have	loan	in	form	of	promissory	
note	in	the	type	of	call,	carried	interest	rate	at	5.85%	-	7.00%	and	5.85%	-	6.25%	per	annum	,	respectively.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

 7.3 Key Management Personnel Compensation

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

For the year ended For the year ended

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Short-term	Employee	Benefits 27,192,635 23,354,000 27,192,635 23,354,000

Post-Employment	Benefits 955,196 - 955,196 -

	Total 28,147,831 23,354,000 28,147,831 23,354,000

 7.4 Type of Relationship with the Company

Name of persons and related parties Nature of relationship
Unima	Engineering	Co.,	Ltd. Subsidiary	by	Shareholding	
Power	Prospect	Co.,	Ltd. Subsidiary	by	Shareholding	
Techner	Co.,	Ltd. Subsidiary	by	Shareholding	
Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L. Subsidiary	by	Shareholding		

(The	ended	on	November	23,	2011,	of	that	disposed	the	investments	
subsidiary	after	is	disposed	as	related	company	by	common	directors)

Bamrung	Maung	Plaza	Co.,	Ltd. Subsidiary	by	Shareholding	
SAPS	2007	Holding	Co.,	Ltd. Subsidiary	by	Shareholding	
Sittarom	Development	Co.,	Ltd. Indirect	shareholding	through	SAPS	2007	Holding	Co.,Ltd.
Joint	Venture	of	EMC	and	Powerline Jointly	Controlled	Entities	by	The	Company	–	Joint	Venturer
Joint	Venture	PAR Jointly	Controlled	Entities	by	The	Company	–	Joint	Venturer
Prospack	Co.,	Ltd. Related	Company	by	Shareholder	of	Subsidiary
Flamtechnic	Co.,	Ltd. Related	Company	by	Directorship
United	Power	Engineering	Co.,	Ltd. Related	Company	by	Directorship
Advance	Power	Technology	Co.,	Ltd. Related	Company	by	Directorship
Nakornluang	Rice	Mill	Co.,	Ltd. Related	Company	by	Shareholder	and	Directorship	of	Subsidiary
R.N.C.	(Thailand)	Co.,	Ltd. Venturer	in	Jointly	Controlled	Entity
EMC	Public	Co.,	Ltd. Venturer	in	Jointly	Controlled	Entity
Swake	Srisuchart Related	persons	–	Chairman
Phisant	Chintanapakdee Related	persons	–	Director
Somsak	Kuptamathee Related	persons	–	Director
Jajaval	Suyanan Related	persons	–	Subsidiary’s	Director
Suphanan	Junlawajana Related	persons	–	Subsidiary’s	Director
Mali	Aekariyakul Related	persons	–	Subsidiary’s	Director
Mr.Nizar	Mehanna Related	persons	–	Subsidiary’s	Director/	Related	Company
Mr.	Jumaa	Eisa	Jumaa	Al	Hassan	Al		
Mohannadi

Related	persons	by	Shareholder	of	Subsidiary/	Related	Company		
(Presently,	the	person	doesn’t	shareholder	because	of	that	disposed	the	
share	capital	on	date	September	27,	2011)	

Mr.	Emad	Rashid	Ahmed	Mansour Related	persons	by	Shareholder	of	Subsidiary/	Related	Company
Dujdao	Rojanamongkol Related	persons	by	Related	Director
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

8	 Non	–	Cash	Flow	Transaction

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

For the year ended For the year ended

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

-	Purchased	assets	of	credit 7,671,250 - 7,671,250 -

-	Increase	in	Assets	and	liabilities	from	
		changes	the	proportion	in

	Jointly	controlled	entity	:

Temporary	investments 12,752,842 - - -

Retention	receivable	 2,036,030 - - -

Unbilled	on	completed	works	 135,131,899 - - -

Construction	in	progress 23,426,000 - - -

Other	current	assets 69,897,358 - - -

Property,	plant	and	equipment	-	net 7,128,729 - - -

Intangible	assets	-	net 360,968 - - -

Other	non-current	assets 27,599,760 - - -

Overdrafts	and	short	-	term	loans	from	
financial	institutions 3,958,385 - - -

Trade	accounts	payable	-	other	parties 88,202,021 - - -

Retention	payable 757,706 - - -

Unbilled	cost	of	constructions 4,629,198 - - -

Other	current	liabilities 251,967,731 - - -
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

9	 Cash	and	Cash	Equivalent

	 Consist	of	:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Cash	on	hand 2,130,745 3,186,284 1,558,500 684,469

Cheque	in	hand 5,350 2,200,000 5,350 2,200,000

Cash	at	Bank	-	Regular	checking	accounts 18,738,947 10,746,403 3,374,013 12,877,846

Cash	at	Bank	–	Saving	accounts 62,336,215 431,915,133 55,159,778 352,816,750

Fixed	deposits	3	months 162,671,368 202,651,576 136,769,312 9,331,303

Bill	of	Exchange	1	-	3	months 90,000,000 50,000,000 50,000,000 -

	Total 335,882,625 700,699,396 246,866,953 377,910,368

10	 Temporary	Investments

	 Consist	of	:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Trading	securities	–	Cost	value

	SCB	Asset	Management 5,227,460 122,796,151 - 110,076,865

	Kasikorn	Asset	Management 86,825 84,795 86,825 84,795

	Add	:	Unrealized	gain	on	investments		
		revaluation	 17,075 170,522 1,980 136,967

Trading	securities	–	Fair	value 5,331,360 123,051,468 88,805 110,298,627

Fixed	Deposits	6	-12	months 3,662,852 372,624,123 3,659,074 1,245,036

Bill	of	Exchange	4	-	5	months 70,000,000 - 70,000,000 -

	Total 78,994,212 495,675,591 73,747,879 111,543,663
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

11	 Trade	Accounts	Receivable	-	Other	Parties	–	Net	

	 Consist	of	:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Unbilled	of	Trade	Accounts	Receivable 15,450,277 - - -

Trade	Accounts	Receivable

	Not	yet	due	and	overdue	3	months 385,860,453 405,586,001 335,025,341 151,521,562

	Overdue	4-6	months 100,085,182 51,566,655 81,983,514 39,757,002

	Overdue	7-12	months 86,600,320 94,682,390 86,256,402 94,682,390

	Overdue	more	than	12	months 443,824,674 587,334,097 310,341,671 435,818,954

	Total 1,031,820,906 1,139,169,143 813,606,928 721,779,908

Less	Allowance	for	doubtful	debt (356,389,180) (459,953,233) (204,148,313) (295,843,811)

	Net 675,431,726 679,215,910 609,458,615 425,936,097

	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	it	has	
movement	in	allowance	for	doubtful	debt	as	follows:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

For the year ended For the year ended

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Allowance	for	doubtful	debt	–	Beginning (459,953,233) (618,549,923) (295,843,811) (421,355,189)

Increased	for	the	period (131,304,227) (43,586,449) (125,140,642) (34,873,976)

Reversed	for	the	period 234,423,400 179,100,047 216,391,260 137,302,262

Write	off	bad	debt	for	the	period 3,559,152 - 3,559,152 -

(Increase)	decrease	from	change	exchange	
rate (3,114,272) 23,083,092 (3,114,272) 23,083,092

Allowance	for	doubtful	debt	–	Ending (356,389,180) (459,953,233) (204,148,313) (295,843,811)
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

12	 Trade	Accounts	Receivable	–	Related	Parties	–	Net

	 Consist	of	:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Trade	Accounts	Receivable

	Not	yet	due	and	overdue	3	months 2,534,585 1,869,315 10,587,317 -

	Overdue	4-6	months - - - 1,953,467

	Overdue	7-12	months - - - 3,592,697

	Overdue	more	than	12	months - - 295,063,868 296,299,864

	Total 2,534,585 1,869,315 305,651,185 301,846,028

Less	Allowance	for	doubtful	debt - - (294,551,271) (276,267,982)

	Net 2,534,585 1,869,315 11,099,914 25,578,046

	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	it	has	
movement	in	allowance	for	doubtful	debt	as	follows:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Allowance	for	doubtful	debt	–	Beginning - - (276,267,982) (265,214,324)

Increased	for	the	period - - (19,710,239) (11,053,658)

Reversed	for	the	period - - 1,426,950 -

Allowance	for	doubtful	debt	–	Ending - - (294,551,271) (276,267,982)

13	 Retention	Receivable	–	Net

	 Consist	of	:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

 As of  As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Retention	receivable 573,269,464 1,128,085,320 532,626,212 539,910,126

Less	Allowance	for	doubtful	debt (34,256,036) (145,615,076) (15,575,056) (126,934,096)

	Net 539,013,428 982,470,244 517,051,156 412,976,030
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	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	it	has	
movement	in	allowance	for	doubtful	debt	as	follows:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

For the year ended For the year ended 

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Allowance	for	doubtful	debt	–	Beginning (145,615,076) (157,130,753) (126,934,096) (138,449,773)

Increased	for	the	period (1,641,075) (237,124) (1,641,075) (237,124)

Reversed	for	the	period 114,413,678 - 114,413,678 -

(Increase)	decrease	from	change	exchange	
rate (1,413,563) 11,752,801 (1,413,563) 11,752,801

Allowance	for	doubtful	debt	–	Ending (34,256,036) (145,615,076) (15,575,056) (126,934,096)

	 	 Retention	receivable	are	amount	withheld	by	the	customers	at	the	rates	ranging	from	5%	to	10%	of	each	contract	
of	amount	billed	by	the	Group	at	the	time	of	customers’payment.	The	retention	money	shall	be	refunded	to	the	Group	
upon	the	completion	of	the	project	stipulated	in	the	contracts.

14	 Unbilled	on	Completed	Works	–	Net	and	Excess	Collection	of	Completed	Works

	 Consist	of	:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 
 As of  As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht
Contract	value 69,258,721,126 54,042,284,249 43,480,650,384 36,296,861,862
Recognition	of	revenues	from	construction	
work
	-	 Recognition	of	revenues	from		
	 construction	work		up	to	beginning		
	 of	period 41,054,472,057 33,426,070,280 30,791,425,908 27,679,029,302
	-	 Recognition	of	revenues	from		
	 construction	work	during	the	period 8,532,087,178 7,486,483,761 4,930,312,764 3,112,396,606
Total	recognition	of	revenues	from		
construction	work 49,586,559,235 40,912,554,041 35,721,738,672 30,791,425,908
Less	:	Progress	billings (44,475,730,487) (36,898,849,413) (34,331,062,946) (29,781,621,460)

Net 5,110,828,748 4,013,704,628 1,390,675,726 1,009,804,448

Unbilled	on	completed	works 5,110,828,748 4,016,471,649 1,390,675,726 1,012,571,469
Decrease	from	disposal	investment	in		
subsidiary	company	in	the	period (3,528,578,375) - - -
Less	:	Allowance	for	doubtful	debt (2,234,934) - (2,234,934) -
Unbilled	on	completed	works	-	Net 1,580,015,439 4,016,471,649 1,388,440,792 1,012,571,469

Excess	collection	of	completed	works - (2,767,021) - (2,767,021)
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
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	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements	as	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Company	has		
transferred	the	rights	of	collection	of	accounts	receivable	approximately	amount	of	Baht	8,889.65	million	and	Baht	7,940.11	
million,	respectively,	to	several	financial	institutions	as	collateral	for	credit	facilities	from	financial	institutions	Note	28.

15	 Short	-	Term	Loans	to	and	Accrued	Interest	Receivable	Other	Person	and	Parties	–	Net

	 Consist	of	:

Interest rate
Consolidate  

Financial Statements
Separate  

Financial Statements 

As of
December 
31, 2011

As of
December 
31, 2010

As of
December 31, 

2011

As of
December 31, 

2010

As of
December 31, 

2011

As of
December 31, 

2010

% per annum% per annum Baht Baht Baht Baht

Loan	to

Apex	Concrete	Tech	Co.,	Ltd. 8.0 8.0 134,957,727 134,957,727 - -

P.	Jaroanvised	Partnership	Limited 6.75 6.75 800,000 800,000 - -

Siriseree	International	Co.,	Ltd. 15.0 15.0 2,000,000 2,000,000 - -

Total 137,757,727 137,757,727 - -

Accrued	Interests	Receivable

Apex	Concrete	Tech	Co.,	Ltd. 30,838,422 30,838,422 - -

P.	Jaroanvised	Partnership	Limited 183,711 183,711 - -

Siriseree	International	Co.,	Ltd. 596,919 596,919 - -

Total 31,619,052 31,619,052 - -

Total	Loans	to	and	Accrued	Interest	
Receivable 169,376,779 169,376,779 - -

Less	Allowance	for	doubtful	debt (169,376,779) (108,564,216) - -

Net - 60,812,563 - -

	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	it	has	
movement	in	allowance	for	doubtful	debt	as	follows:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

For the year ended For the year ended 

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Allowance	for	doubtful	debt	–	Beginning (108,564,216) (108,564,216) - -

Increased	for	the	period (60,812,563) - - -

Allowance	for	doubtful	debt	–	Ending (169,376,779) (108,564,216) - -
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	 	 The	consolidated	financial	statements	as	of	December	31,	2011	and	2010,	above	short	term	loans	to	and	accrued	
interest	receivable	is	transaction	of	the	Techner	Co.,	Ltd.,	which	is	subsidiary	company	of	the	Company.	Presently,	the	
Company	still	has	not	received	financial	statements	and	accounting	and	financial	information	of	the	subsidiary	company	
according	to	note	no.	4.6.	However,	the	management	of	the	company,	that	the	above	short	term	loans	to	and	accrued	
interest	such	risks	will	not	be	refunded,	the	company	is	under	bankruptcy.	It	is	expected	that	there	will	be	insufficient		
assets	to	pay	back	the	debt	of	its	subsidiary.	Therefore,	the	allowance	for	doubtful	accounts	and	the	consolidated		
financial	statements.

16	 Short	-	Term	Loans	to	and	Accrued	Interest	Receivable	Related	Persons	and	Parties	-	Net

	 Consist	of	:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Short	-	Term	Loan	to 42,698,960 35,048,960 470,967,606 436,636,606

Accrued	Interests	Receivable 4,991,145 119,561,662 86,136,991

	Total	Loans	to	and	Accrued	Interest		
Receivable 47,715,046 40,040,105 590,529,268 522,773,597

Less	Allowance	for	doubtful	debt (25,287,397) (25,287,397) (19,006,606) (19,006,606)

	Net 22,427,649 14,752,708 571,522,662 503,766,991

	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	it	has	
movement	in	allowance	for	doubtful	debt	as	follows:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

For the year ended For the year ended

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Allowance	for	doubtful	debt	–	Beginning (25,287,397) (25,287,397) (19,006,606) (18,971,246)

Increased	for	the	period - - - (35,360)

Allowance	for	doubtful	debt	–	Ending (25,287,397) (25,287,397) (19,006,606) (19,006,606)
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17	 Construction	in	Progress

	 Consist	of	:

ลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Cost	of	construction	work

-	Billed	cost	of	construction	up	to	end	of	period 47,829,826,515 38,311,694,066 33,734,581,108 28,694,123,188

	-	Unbilled	cost	of	construction 209,379,562 226,034,662 164,723,141 213,478,729

Total	cost	of	construction	work 48,039,206,077 38,537,728,728 33,899,304,249 28,907,601,917

	Less	Recognition	of	cost	of	construction	work

	-	Recognition	of	cost	of	construction	work	up	to			
						beginning	of	period (38,457,728,332) (31,174,494,841) (28,661,216,457) (25,789,779,864)

	-	Recognition	of	cost	of	construction	work		
						during	the	period (8,464,103,364) (7,015,521,869) (4,875,493,617) (2,801,845,312)

	Total	recognition	of	cost	of	construction	work (46,921,831,696) (38,190,016,710) (33,536,710,074) (28,591,625,176)

Decrease	 from	disposal	 investment	 in		
				subsidiary	company	in	the	period (466,545,699) - - -

Construction	in	progress 650,828,682 347,712,018 362,594,175 315,976,741

18	 Real	Estate	Development	Cost

	 Consist	of	:

ลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Land 67,759,465 96,129,537 - -

Land	development	cost 162,363,347 148,207,347 - -

Total 230,122,812 244,336,884 - -

	

	 	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	one	subsidiary	company	has	property	and	building	with	cost	value	of	the	
whole	amount	property	and	building	are	mortgaged	as	collateral	for	credit	facilities	of	financial	institutions	Note	28.
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19	 Advance	Payment	for	Project	–	Net	

	 Consist	of	:

ลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Advance	payment	for	project 203,125,944 862,789,061 169,244,541 303,545,877

Less	Allowance	for	doubtful	debt (66,393,676) (68,341,877) (59,327,826) (61,276,027)

Net 136,732,268 794,447,184 109,916,715 242,269,850

	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	it	has	
movement	in	allowance	for	doubtful	debt	as	follows:

 

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

For the year ended For the year ended 

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Allowance	for	doubtful	debt	–	Beginning (68,341,877) (78,494,556) (61,276,027) (71,618,332)

Increased	for	the	period - (295,219) - (105,593)

Reversed	for	the	period 1,948,201 10,447,898 1,948,201 10,447,898

Allowance	for	doubtful	debt	–	Ending (66,393,676) (68,341,877) (59,327,826) (61,276,027)

20	 Advance	Payment	for	Office	Unit

	 	 The	consolidated	financial	statements	as	of	December	31,	2010,	advance	payment	amounting	of	QR	19,334,064	
are	advance	to	Dar	Investment	&	Development	L.L.C.	represent	advance	payments	for	the	acquisition	of	an	usufruct	of	
an	office	unit	in	Palm	Towers	located	in	Doha,	Qatar	with	a	total	price	of	QR	19,334,064	Palm	Towers	are	currently	under	
construction	and	the	office	unit	is	expected	to	be	delivered	to	the	Company	within	on	December	31,	2011,	which	is	the	
time	the	subsidiary	company	assumes	full	control	of	the	property	for	a	period	of	99	years,	renewable	for	a	similar	period.	
Since	the	subsidiary	company	needs	investment	for	running	its	operation	and	reducing	interest	payable	that	derived	from	
borrowing.	Therefore,	the	management	of	the	subsidiary	company	constitutes	planning	that	will	dispose	usufruct	of	such	
office	room.	The	management	of	the	subsidiary	company	anticipates	that	it	will	be	able	to	dispose	within	one	year.	
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21	 Investments	in	Subsidiary	Companies	–	Net

	 	 Consist	of	:

Separate Financial Statements

Type of Business
Country of 
registered

Paid-Up Capital 
Proportion of Share 

Holding Cost method Dividend income

As of As of As of As of As of As of for the year ended

December 
31, 2011

December 
31, 2010

December 
31, 2011

December 
31, 2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 
31, 2011

December 
31, 2010

Million Baht Million Baht % % Baht Baht Baht Baht

Unima	Engineering	Co.,	Ltd. Construction	services	
and	general	civil	con-
struction

Thailand 300.0 300.0 99.99 99.99 245,000,000 245,000,000 - -

Power	Prospect	Co.,	Ltd. Power	 electr ic	 and	
power	steam	supplies

Thailand 200.0 200.0 57.90 57.90 118,120,000 118,120,000 - -

Techner	Co.,	Ltd. Construction	services Thailand 41.25 41.25 50.00 50.00 30,000,000 30,000,000 - -

Bamrung	Maung	Plaza	Co.,	Ltd. Property	development Thailand 625.0 625.0 97.00 97.00 500,000,000 500,000,000 - -

Power	Line	Engineering	-	Qatar	
W.L.L.

Installation	of	electri-
cal,	communication,	air	
condition	and	sanitary

Qatar - 30.0
(Million		
Qatar	
Riyals)

- 55.00 - 91,781,580 - -

SAPS	2007	Holding	Co.,	Ltd. Land	development,	trad-
ing	and	mortgaging	land

Thailand 160.0 160.0 99.99 99.99 159,993,000 159,993,000 - -

Total	–	investments 1,053,113,000 1,144,894,580 - -

Less	Provision	for	impairment	of	investment	-	
Techner	Co.,	Ltd.

(30,000,000) (30,000,000) - -

Provision	for	impairment	of	investment	-	Bamrung	
Maung	Plaza	Co.,	Ltd.

(55,000,000) (55,000,000) - -

	Net 968,113,000 1,059,894,580 - -
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

	 	 In	accordance	with	the	resolution	of	the	board	of	directors	meeting	No.	5/2011,	held	on	November	21,	2011,	it	
has	passed	a	resolution	to	dispose	the	whole	amount	of	investments	in	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L.	which	is	
the	subsidiary	company	operated	in	overseas	by	transferring	the	ordinary	share	in	amount	of	840,000	shares,	par	value	
Baht	Qatar	Riyal	10.0	per	share,	in	amount	of	Qatar	Riyal	8.40	million,	and	on	November	23,	2011,	the	Company	has	
entered	into	the	investments	disposal	agreement	to	dispose	the	whole	amount	of	investments	in	an	overseas	subsidiary	
company	to	the	former	shareholder	in	amount	of	540,000	shares	totaling	Qatar	Riyal	8.70	million	determined	in	18.00%	of	
capital	in	subsidiary	company	and	the	Company’s	director	in	amount	of	300,000	shares	totaling	Qatar	Riyal	4.50	million	
determined	in	10.00%	of	capital	in	subsidiary	company.	The	investments	disposal	agreement	has	significant	conditions	
as	follows:

1.		 The	buyer	and	the	seller	agree	the	sell	and	purchase	price	of	840,000	ordinary	shares	in	amount	of	Qatar	
Riyal	13.20	million	which	have	to	settle	before	the	ordinary	share	transferring.	The	Company	already	has	
received	the	amount	from	former	shareholder	and	the	director	of	the	Company	on	November	24,	2011.

2.		 The	Company	has	to	obtain	the	release	of	the	guarantee	project	finance	with	the	overseas	financial	institution.		
Hereby,	as	of	December	31,	2011,	the	Company	does	not	obtain	such	release	of	credit	line	guarantee	
project	finance	due	to	on	process	of	release	the	guarantee	project	finance	of	oversea	subsidiary	company.

	21.1	 The	separate	financial	statements,	the	Company	has	value	from	disposal	of	investments	in	subsidiary	company	
as	follows:

Baht

Sale	price 113,106,840

Less	Cost	of	investments	in	subsidiary	company	-	Power	Line	Engineering	–	Qatar	W.L.L.	 (91,781,580)

Gain	from	disposal	investments	in	subsidiary	company	in	separate	financial	statements 21,325,260

21.2	 The	consolidated	financial	statements,	the	total	book	value	asset-net	of	subsidiary	company	as	of	November	23,	
2011	as	follows:

Financial Statements of 

Subsidiary Company

Baht

Asset

Cash	and	cash	equivalent 360,969,792

Temporary	investments 897,887,886

Trade	accounts	receivable	-	net	 187,908,126

Retention	receivable	 735,723,968

Unbilled	on	completed	works	 3,528,578,375

Construction	in	progress 466,545,699

Advance	payment	for	project	 1,623,026,413

Advance	payment	for	office	unit 166,272,692

Other	current	assets 23,039,553

Property,	plant	and	equipment	-	net 402,375,397

Intangible	assets	-	net 1,274,701

Other	non-current	assets	 28,380,000

	Total	Asset 8,421,982,602
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Financial Statements of 

Subsidiary Company

Baht

Liabilities

Overdrafts	and	short	-	term	loans	from	financial	institutions 4,774,683,122

Trade	accounts	payable	 297,753,825

Retention	payable 192,774,216

Other	current	liabilities

	Advances	received	from	customers 2,585,063,930

	Accrued	expenses 317,269,783

	Others 28,380,000

	Total	Liabilities 8,195,924,876

Book	Value 226,057,726

Less	Non	–	contorting	interests	in	subsidiary	company (100,094,422)

Interest	of	the	company	in	subsidiary	company	in	consolidated	financial	statements 125,963,304

Selling	price 113,106,840

Less	Interest	of	the	company	in	subsidiary	company	in	consolidated	financial	statements (125,963,304)

Currencies	translation	on	differences	of	foreign	unit	financial	statement
	transfer	to	the	statements	of	comprehensive	income	from	disposal	of	investments	 6,113,149

Loss	from	disposal	of	investment	in	subsidiary	company	in	consolidated	financial	
statements 6,743,315

22.		 Investments	in	Jointly	Controlled	Entities

	 Consist	of	:

 

Separate Financial Statements 

As of As of

December 31, 2011 December 31, 2010

‘000 Baht ‘000 Baht

Investment	in	jointly	controlled	entities	by	cost	method - 15,000,000

Less	Allowance	for	impairment	of	investment - (15,000,000)

	Net - -

202 Annual Report 2011  Power Line Engineering Public Company Limited



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

22.1		 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Company	has	investment	in	two	jointly	and	four	jointly,	respectively.	While	
as	of	December	31,	2011,	the	two	jointly	controlled	entities	which	dissolved	had	already	liquidated.	The	Company	
had	received	from	capital	payback	of	investment	in	both	jointly	controlled	entities	in	amount	of	Baht	2.26	million.

22.2		 On	July	29,	2011,	the	Company	and	Ruamnakorn	Construction	(Thailand)	Co.,	Ltd.,	who	is	the	venturer	in	
jointly	controlled	entity	in	PAR	Joint	Venture	had	mutually	entered	into	the	memorandum	and	additional	condition		
concerning	to	the	ratio	of	job	allotment,	profit	distribution,	duties	and	responsibilities.	The	significant	contents	of	
such	mutual	memorandum	pertains	both	parties	agree	that	the	Company	will	have	the	control	of	management	in	
the	joint	venture	by	oneself	except	for	the	management	in	the	job	allocated	to	Ruamnakorn	Construction	(Thailand)	
Co.,	Ltd.,	which	the	venturer	has	the	control	of	management	by	oneself,	and	the	venturer	will	not	responsible	to	any	
liabilities	including	but	not	limit	to	the	debts	owed	to	banks,	government	agencies,	and	outsiders	which	formerly	
exist	as	well	as	newly	initiate	in	the	future,	and	in	case	that	there	is	calling	the	venture	to	responsible	in	debts,	
expenses,	or	any	case,	both	parties	retain	the	right	to	recourse	from	the	joint	venture	and	the	counterparty	in	full	
while	the	joint	venture	and	the	counterparty	must	liable	without	any	disputations	except	for	the	case	that	such	
liable	is	arisen	from	the	venturer’s	conduct	or	fault	in	conduction	of	the	job	which	the	venturer	is	responsible.	The	
Company’s	management	opinion	that	the	entering	into	such	memorandum	affects	the	Company’s	venturing	ratio	
in	PAR	Joint	Venture	change	from	formerly	50%	to	100%,	which	the	Company	has	recognized	the	difference	from	
change	in	such	venturing	ratio	in	the	consolidated	comprehensive	income	statements.

	 	 Aggregated	amount	of	interest	in	asset,	liability,	revenue	and	expense	that	the	Company	is	holding	in	the	
jointly	controlled	entities	while	equivalent	to	proportion	of	joint	capital	as	follows:

 

Statements of Financial Position by 
Proportionate

As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht

Current	assets	 836,228,713 444,817,783

Current	liabilities	 (928,058,888) (503,681,884)

	Net (91,830,175) (58,864,101)
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Consolidated Statement of  
Comprehensive Income by  

Proportionate

for the year ended

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht

Revenues	from	construction	work 1,020,124,597 412,362,005

Other	income 3,841,779 3,240,150

Total	revenues	 1,023,966,376 415,602,155

Cost	of	construction	work 998,875,740 402,896,157

Administrative	expenses	 6,272,228 7,929,841

Total	expense 1,005,147,968 410,825,998

Profit	before	finance	costs	and	income	tax 18,818,408 4,776,157

Finance	costs 380 606,117

Profit	before	income	tax 18,818,028 4,170,040

Income	tax 5,834,714 1,415,966

Total	comprehensive	income	for	the	period 12,983,314 2,754,074

23	 Investment	Property

	 Consist	of	:

Consolidated / Separate Financial Statements

Balance As of
December 31, 

2010 Purchase Sale

Balance As of
December 31, 

2011

Baht Baht Baht Baht

Cost:

Land 181,381,445 - (53,030,240) 128,351,205

	 	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Company’s	investment	property	is	their	owned	land	without	specific	purpose	
of	use	in	the	future.	The	Company	did	appraise	the	investment	property	by	an	independence	appraiser,	by	market	comparison		
approach	method	which	provides	the	cost	value	of	Baht	128.35	million	and	Baht	166.42	million,	respectively,	as	the	fair	
value	of	Baht	175.93	million	and	Baht	216.88	million,	respectively,	and	its	did	not	appraise	provides	the	cost	value	of	
Baht	0.46	million.

	 	 The	consolidate	and	separate	financial	statements	as	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Company	have	investment		
property	with	net	book	value	amount	of	Baht	123.79	million	and	Baht	162.32	million,	respectively,	are	mortgaged	as		
collateral	for	credit	facilities	of	loans	from	finance	institutions	Note	28.
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24	 Property,	Plant	and	Equipment-Net

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements

Balance
As of

December 31, 
2010 Purchased

Transferred 
in

Transfer from 
changes in the 
proportion of
investment in 

jointly controlled 
entity Sold

Transferred 
out

Decreases from 
disposal of  
subsidiary  
company

Balance
As of

December 31, 
2011

Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Cost:

Land 186,393,441 137,900 - - - - - 186,531,341

Building 344,058,148 188,299 9,287,907 - (1,700,000) - (80,456,985) 271,377,369

Tools,	Machineries	and	Equipment	 1,294,822,362 57,045,269 127,101 681,255 (5,527,570) - (594,605,816) 752,542,601

Furniture	and	Office	Equipment 138,831,421 11,274,351 - 1,993,533 (8,157,374) - (48,022,374) 95,919,557

Vehicle 91,743,044 3,260,600 - 5,374,424 (5,627,148) - (50,918,080) 43,832,840

Assets	under	construction 700,000 9,563,772 - - - (9,415,008) - 848,764

Total	Cost 2,056,548,416 81,470,191 9,415,008 8,049,212 (21,012,092) (9,415,008) (774,003,255) 1,351,052,472
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Consolidate Financial Statements

Balance
As of

December 31, 
2010 Purchased

Transferred 
in

Transfer from 
changes in the 
proportion of

investment in jointly 
controlled entity Sold

Transferred 
out

Decreases from 
disposal of  
subsidiary  
company

Balance
As of

December 31, 
2011

Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Accumulated	Depreciation:

Building (76,376,630) (12,747,997) - - 1,683,931 - 41,450,127 (45,990,569)

Tools,	Machineries	and	Equipment (433,481,428) (93,297,692) - (59,477) 5,464,579 - 271,094,081 (250,279,937)

Furniture	and	Office	Equipment (100,839,114) (15,497,954) - (313,983) 7,997,105 - 28,016,383 (80,637,563)

Vehicle (51,600,598) (15,757,109) - (547,023) 5,437,731 - 31,067,267 (31,399,732)

Total	Accumulated	Depreciation (662,297,770) (137,300,752) - (920,483) 20,583,346 - 371,627,858 (408,307,801)

Allowance	Impairment	of	Asset

Land (36,466,724) - - - - - - (36,466,724)

Total	Allowance	Impairment	of	
Asset (36,466,724) - - - - - - (36,466,724)

Net 1,357,783,922 906,277,947

Depreciation	in	the	Statements	of	Comprehensive	Income	for	the	year	ended	December	31,

2011 137,300,752

2010 210,159,771
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Separate Financial Statements 

Balance 
As of 

December 31, 
2010 Purchase Transfer in Sale Transfer out

Balance 
As of 

December 31, 
2011

Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Cost:

Land 105,444,718 - - - - 105,444,718

Building 86,216,880 - - (1,700,000) - 84,516,880

Tools	and	Equipment	 231,681,662 11,923,465 - (5,527,570) - 238,077,557

Furniture	and	Office	Equipment 81,780,058 4,232,858 - (8,119,529) - 77,893,387

Vehicle 30,064,258 - - (5,627,149) - 24,437,109

Total	Cost 535,187,576 16,156,323 - (20,974,248) - 530,369,651

Accumulated	Depreciation:

Building (28,977,355) (4,676,131) - 1,683,932 - (31,969,554)

Tools	and	Equipment	 (187,332,039) (25,821,445) - 5,464,581 - (207,688,903)

Furniture	and	Office	Equipment (70,832,797) (6,655,360) - 7,973,493 - (69,514,664)

Vehicle (25,112,144) (3,982,378) - 5,437,731 - (23,656,791)

Total	Accumulated	Depreciation (312,254,335) (41,135,314) - 20,559,737 - (332,829,912)

Net 222,933,241 197,539,739

Depreciation	in	the	Statements	of	Comprehensive	Income	for	the	year	ended	December	31,

2011 41,135,314

2010 50,434,495
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

	 Consolidate Financial Statements

	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Group	had	apart	of	land	and	buildings	with	net	book	value	in	amount	of	Baht	
826.86	million	and	Baht	1,013.61	million,	respectively,	are	mortgaged	as	collateral	for	credit	facilities	of	financial	institutions		
Note	28.

	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Group	had	the	assets	which	had	not	the	depreciation	but	still	used.	The	cost	
price	was	Baht	233.69	million	and	Bath	126.00	million,	respectively.

	 Separate Financial Statements  

	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Company	had	apart	of	land	and	buildings	with	net	book	value	amount	of	Baht	
159.17	million	and	Baht	162.67	million,	respectively,	is	mortgaged	as	collateral	for	credit	facilities	of	financial	institutions	
Note	28.

	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Company	had	the	assets	which	had	not	the	depreciation	but	still	used.	The	cost	
price	was	Baht	227.57	million	and	Baht	123.38	million,	respectively.

25	 Leasehold	Rights	of	Land	and	Plant	on	Leasehold	Rights	–	Net

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements

Balance 
As of 

December 31, 
2010 Purchase Sale

Balance 
As of 

December 31, 
2011

Baht Baht Baht Baht

Cost:

Leasehold	right 179,690,519 - - 179,690,519

Plant	on	leasehold	right 1,272,243,568 - - 1,272,243,568

Total	Cost 1,451,934,087 - - 1,451,934,087

Accumulated	Amortization: -

Leasehold	right (39,018,309) (10,774,804) - (49,793,113)

Plant	on	leasehold	right (111,140,037) (44,383,960) - (155,523,997)

Total	Accumulated	Amortization (150,158,346) (55,158,764) - (205,317,110)

Net 1,301,775,741 1,246,616,977

Amortization	in	the	Statements	of	Comprehensive	Income	for	the	year	ended	December	31,

	2011 55,158,764

	2010 55,158,617

208 Annual Report 2011  Power Line Engineering Public Company Limited



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

Separate Financial Statements 

Balance 
As of 

December 31, 
2010 Purchase Sale

Balance 
As of 

December 31, 
2011

Baht Baht Baht Baht

Leasehold	right - 161,574,640 - 161,574,640

Less	Accumulated	Amortization - (3,206,162) - (3,206,162)

	Net - 158,368,478

Amortization	in	the	Statements	of	Comprehensive	Income	for	the	year	ended	December	31,

	2011 3,206,162

	2010 -

	 	 The	separate	financial	statements,	the	Company	has	invested	in	the	leasehold	of	Bamrung	Muang	Plaza	Co.,	Ltd.,	
(BMP),	which	is	subsidiary	company,	BMP’s	building	by	purchasing	leasehold	rights	from	a	former	tenant.	The	Company	
has	entered	into	the	repurchase	back	of	leasehold	agreement	at	the	value	in	excess	of	the	originating	value	sold	to	a	
third	person	in	the	amount	of	Baht	88.16	million.	The	Group	has	recognized	loss	from	repurchase	back	of	leasehold	right	
in	the	consolidated	financial	statements.

	 	 The	consolidate	financial	statements,	the	Bumrung	Muang	Plaza	Co.,	Ltd.,	which	is	subsidiary	company	has		
performed	the	leased	contract	and	land	development	investment	with	the	Thai	Red	Cross	Congress	since	September	25,	
2002,	while	there	is	the	period	schedule	of	30	years	commenced	from	March	1,	2007,	to	February	28,	2036.	The	Subsidiary	
company	has	to	proceed	with	the	construction	of	business	center	building	and	two	floors	wood	building	in	accordance	
with	the	detail	that	determined	in	such	contract.	However,	the	whole	property	on	the	leased	area	immediately	becomes	
the	ownership	of	the	Thai	Red	Cross	Congress	commenced	from	the	date	the	construction	is	performed.	In	addition,	the	
Subsidiary	company	has	to	repay	annual	leased	fee	which	is	complied	with	such	above	leased	contract	that	performed	with	
the	Thai	Red	Cross	Congress.	The	Subsidiary	company	constitutes	the	leased	fee	obligation	commitment	in	accordance		
with	such	contract	according	to	Note	46.5.

	 	 The	Subsidiary	company	has	the	whole	amount	of	leasehold	right	of	land	and	plant	on	leasehold	rights	are		
mortgaged	as	collateral	for	credit	facilities	of	loans	from	finance	institutions	Note	28.	
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

26	 Intangible	Assets	–	Net

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements

Balance 
As of 

December 31, 
2010 Purchased

Transfer from 
changes in the 
proportion of
investment in 

jointly  
controlled 

entity Sold

Decreases 
from disposal 
of subsidiary 

company

Balance 
As of 

December 31, 
2011

Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Application	Program	 23,749,428 1,668,813 392,050 - (6,345,572) 19,464,719

Less	Accumulated		
Amortization (16,857,179) (3,657,130) (31,082) - 5,070,871 (15,474,520)

Net 6,892,249 3,990,199

Amortization	in	the	Statements	of	Comprehensive	Income	for	the	year	ended	December	31,

	2011 3,657,130

	2010 4,651,119

Separate Financial Statements 

Balance 
As of 

December 31, 
2010 Purchased Sold

Balance 
As of 

December 31, 
2011

Baht Baht Baht Baht

	Application	Program 16,241,866 1,413,950 - 17,655,816

	Less	Accumulated	Amortization (12,307,279) (2,224,817) - (14,532,096)

Net 3,934,587 3,123,720

	Amortization	in	the	Statements	of	Comprehensive	Income	for	the	year	ended	December	31,

	2011 2,224,817

	2010 2,848,767

27	 Pledged	Deposits	and	Bill	of	Exchange	by	Guarantee	Obligation

	 	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	whole	amount	of	cash	at	bank	and	bill	of	exchange	are	pledged	by	
guarantee	obligation	of	credit	facilities	to	financial	institutions	Note	28.

210 Annual Report 2011  Power Line Engineering Public Company Limited



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

28	 Credit	Facilities	and	Obligations	

	 	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Group	has	the	credit	facilities	from	several	local	finance	institutions	are	
used	to	finance	certain	specific	projects	(Project	Finance).	The	banks	require	the	Company	to	assign	or	transfer	the		
proceeds	from	the	projects	into	the	Company’s	accounts	with	those	banks	which	guaranteed	as	follows:

Note

As of  
December 31, 2011

As of  
December 31, 2010

(Million Baht) (Million Baht)

The	transfer	of	the	rights	to	make	collection	on	construction	
payments 14 8,889.65 7,940.11

Real	Estate	Development	Cost 18 230.12 244.34

Investment	Property 23 123.79 162.32

Property,	Plant	and	Equipment 24 826.86 1,013.61

Leasehold	Right 25 1,246.62 1,301.78

Bank	Saving	and	Bill	of	Exchange 27 251.33 266.21

Company’s	directors	and	subsidiary’s	share	certificate

29	 Loan	Which	Due	to	Repay

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

 Baht Baht Baht Baht

Bank	overdrafts	at	the	Default	liabilities 9,921,237 12,208,765

Long-term	loan	from	financial	institution	at	the	
Default	liabilities 370,155,770 370,155,770 - -

Accrued	interest	expenses	at	the	default	liabilities 178,716,905 119,319,510 - -

Total	Default	liabilities 558,793,912 501,684,045 - -

	

	 	 On	August	5,	2011,	the	financial	institution	creditor	of	Bamrung	Maung	Plaza	Co.,	Ltd.,	which	is	subsidiary	company,	
had	transferred	the	right	of	claim	in	the	whole	amount	of	debt	which	due	to	pay,	bank	overdraft	and	collateral	contract	to	
another	financial	institution.	Presently,	such	subsidiary	company	is	in	the	process	of	negotiation	concerning	to	the	term	
of	payment	with	new	financial	institution.

	 	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	Bamrung	Maung	Plaza	Co.,	Ltd.,	which	is	subsidiary	company	has	default	
the	long-term	loan	from	financial	institution,	therefore	the	financial	institution	has	charged	the	interest	at	default	rate	15%	
per	annum	and	the	subsidiary	company	presented	default	the	long-term	loan	from	and	accrued	interest	expenses	as	
loan	which	due	to	repay,	the	financial	institution	has	right	to	claim	the	whole	loan	as	Note	33	and	Note	47.1.2.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

30	 Overdrafts	and	Short-term	Loans	from	Financial	Institutions

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

 Baht Baht Baht Baht

Bank	Overdrafts	 32,756,495 812,171,262 27,490 6,224,364

Promissory	Notes 732,811,843 451,942,204 657,174,800 407,075,161

Short-term	Loans - 2,582,614,571 - -

Trust	Receipt 163,078,700 - 163,078,700 -

Aval 39,311,131 - - -

Total 967,958,169 3,846,728,037 820,280,990 413,299,525

	 30.1		 Bank	Overdrafts

	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements,	as	of	December	31,	2011	and	2010,	bank	overdrafts	
at	the	annual	interest	rates	of	15.00%	and	6.40%	-	15.00%,	respectively.

	 30.2	 Promissory	Notes

	 	 The	consolidated	and	separated	financial	statements,	as	of	December	31,	2011	and	2010,	promissory	
notes	with	30	-	90	days	equal	both	period,	at	the	annual	interest	rates	of	5.50%	-	7.625%	and	5.00%	-	7.00%	
respectively.

	 	30.3		 Short-term	Loans

	 	 The	consolidated	financial	statements	as	of	December	31	2010,	short-term	loans	from	financial	institutions	
was	in	the	form	of	promissory	note	with	1	year	period,	the	annual	interest	rates	of	8.50%	-	13.50%.

30.4	 Trust	Receipt

	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements,	as	of	December	31	2011,	loans	from	institution	is	local	
trust	receipt	with	90	days	is	carried	by	interest	rates	of	5.22%	-	5.48%	per	annum.	The	ownership	of	merchandise	
purchased	from	the	contract	performance	of	trust	receipt	is	still	belonged	to	the	commercial	bank	until	there	will	
be	repayment	of	trust	receipt	to	the	commercial	bank.	

30.5	 Aval

	 	 The	consolidated	financial	statements	as	of	December	31	2011,	aval	guaranteed	by	financial	institution	
with	120	days,	which	is	no	interest	fee.

	 Credits	and	guarantees,	bank	overdrafts	and	short-term	loans	form	financial	institutions,	please	see	the	notes	to	
financial	statements	Note	28.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

31	 Provision	for	Contract	Cancellation

	 	 The	consolidated	and	separate	financial	statements,	the	whole	amount	is	estimation	of	liability	for	the	amount	that	
the	Company	has	to	repay	instead	of	Techner	Co.,	Ltd.,	which	is	subsidiary	company	whose	the	contract	is	cancelled	by	
engager	and	claimed	for	the	refund	from	the	letter	of	guarantee	under	the	name	of	the	Company	which	placed	with	that	
engager	in	order	to	guarantee	against	the	operation	according	to	the	contract	of	that	subsidiary	company	while	such	
subsidiary	company	has	prosecuted	to	the	Court	and	filed	the	temporary	protection	according	to	the	Note	46.6.	

	 For	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	provision	for	contract	cancellation	has	not	movement.

32	 Provision	for	Liabilities	of	Subsidiary

	 Consist	of	:

Separate Financial Statements 

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

Baht Baht

Techner	Co.,	Ltd.-Subsidiary 68,342,741 68,342,741

33	 Long-term	Loans	from	Financial	Institutions	–	Net

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

Baht Baht

Long-term	Loans	from	financial	institutions 849,615,878 875,029,722

Less	Current	portion	of	long-term	loans	 (47,500,000) (42,000,000)

	Reclassified	to	loan	which	due	to	pay	 (370,155,770) (370,155,770)

Net 431,960,108 462,873,952

	

	 The	changes	of	long-term	loans	for	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	as	follows:

Consolidate Financial Statements

for the year ended

December 31, 2011 December 31, 2010

Baht Baht

Beginning	balance 875,029,722 889,186,287

Add	Increased	during	the	period 48,226,056 563,135,635

Less	Repayment	during	the	period	 (73,639,900) (577,292,200)

Ending	balance 849,615,878 875,029,722
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

	 	 The	consolidated	financial	statements,	the	subsidiary	companies	obtained	long-term	loans	from	several	financial	
institutions.	Under	the	loan	agreement	terms,	the	subsidiaries	must	comply	with	the	condition	of	loan	covenants	such	as	
maintaining	the	debt	to	equity	ratio,	dividends	payment,	the	mortgage	limitation	or	the	right	limitation	on	the	group’	assets	
and	others,	as	follows	:

Contract

Limit Line Loan withdrawal

Condition 
As of 

December 31, 
2011

As of 
December 31, 

2010

As of 
December 31, 

2011

As of 
December 31, 

2010

(Million Baht) (Million Baht) (Million Baht) (Million Baht)

1 190.00 190.00 1.46 19.87 •	It	is	the	period	of	36	months,	terminated	within	2013.	It	is	the	term	of	
principle	repayment	by	the	rate	of	70%	of	selling	prices	and	it	is	fully	
repayable	principle	when	the	contract	is	matured.

•	Interest	is	monthly	repayable	commenced	from	the	withdrawal	month	
interest	rate	MLR	per	annum.

2 485.00 485.00 478.00 485.00 •	It	schedules	to	monthly	repay	principle.	It	has	schedule	for	period	of	
94	months	while	the	first	installment	principle	is	repayable	in	March	
2011,	whereas	there	is	detail	of	repayment	as	follows:

Period Period Repayment (Million Baht)

1	-	70 4.75

71	-	82 6.00

83	-	94 6.13

•	Interest	is	monthly	repayable	while	there	is	interest	charging	as	follows:

Period
Interest rates

(Percentage per annum)

23/08/2011-22/02/2012 MLR-2.50

23/02/2012-22/11/2012 MLR-2.00

23/11/2012-22/11/2014 MLR-1.50

23/11/2014	upwards MLR-0.05

3 490.00 490.00 370.16 370.16 •	จ่ายช�าระ	เป็นงวด	ๆ	ละ	3	เดือน	เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม	2550	โดยมีราย
ละเอียดการจ่ายดังนี้	

Period
Period Repayment

(Million Baht)

1	–	4 12.50

5	–	8 18.75

9	–	12 25.00

13	–	16 31.25

17	–	19 37.50

20 The	rest	of	outstanding	loan

•	Interest	is	monthly	repayable	commenced	from	the	withdrawal	month	
interest	rate	MLR+1	per	annum.

รวม 1,165.00 1,165.00 849.62 875.03
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

	 	 The	consolidated	financial	statements	as	of	December	31,	2011	and	2010,	the	subsidiary	company	has	long-term	
loans	from	financial	institutions,	limit	line	amount	of	Baht	490.00	million	to	remain	amount	of	Baht	370.16	million	the	same	
both	period,	which	the	subsidiary	company	doesn’t	paid	the	long-term	loans	that	the	condition	of	contract,	the	subsidiary	
company	has	shown	loan	which	due	to	repay	the	whole	amount.

	 	 On	August	5,	2011,	the	financial	institution	creditor	had	transferred	the	right	of	claim	in	the	whole	amount	of	debt	
which	due	to	pay,	bank	overdraft	and	collateral	contract	to	another	financial	institution.	Presently,	such	subsidiary	company	
is	in	the	process	of	negotiation	concerning	to	the	term	of	payment	with	new	financial	institution	note	29.

34	 Liabilities	under	Financial	Lease	Agreement	–	Net	

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of 
December 31, 

2011

As of 
December 31, 

2010

As of 
December 31, 

2011

As of 
December 31, 

2010

 Baht Baht Baht Baht

Liabilities	under	financial	lease	agreement 2,663,429 7,156,840 104,619 2,282,626

Less	Deferred	interest (101,843) (428,083) (4,132) (93,577)

	 2,561,586 6,728,757 100,487 2,189,049

Less	Current	portion	 (2,289,467) (4,407,070) (100,487) (2,088,562)

	Net 272,119 2,321,687 - 100,487

	 Minimum	to	payment	under	long-term	financial	lease	agreement	as	follows:

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of 
December 31, 

2011

As of 
December 31, 

2010

As of 
December 31, 

2011

As of 
December 31, 

2010

 Baht Baht Baht Baht

Not	over	1	year 2,399,984 4,741,019 104,619 2,178,007

Over	1	year	but	not	over	2	years 263,445 2,415,821 - 104,619

	Total 2,663,429 7,156,840 104,619 2,282,626
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

35	 Provision	of	Employee	Benefit	

	 	 The	Group	applied	the	accounting	for	post	employment	benefits	to	employees	or	retirement	indemnity	following	the		
accounting	standard	No.	19	“Employee	Benefit”.	The	provision	of	employee	benefit	will	be	paid	to	employees	upon		
retirement	from	the	Company.	The	retirement	indemnity	is	calculated	annually	by	a	qualified	actuary	using	the	projected	
unit	credit	method	in	order	to	determine	the	present	value	of	the	obligation	and	the	current	service	cost.	Based	on	the	
actuarial	valuation	report	issued	by	an	independent	actuary	dated	March	21,	2011,	the	provision	of	employee	benefit	
incurred	in	the	past	accumulated	to	December	31,	2010,	as	in	consolidated	and	separate	financial	statements	amount	of	
Baht	40,544,621	and	Baht	37,992,149	respectively.	The	recognition	as	an	expense	by	a	straight	line	within	5	years	from	
the	date	of	the	accounting	standards	is	used	first	from	the	date	of	January	1,	2011	as	follows	:

Consolidate  
Financial Statements

Separate  
Financial Statements 

Baht Baht

The	additional	of	liabilities	under	employee	benefit	 40,544,621 37,992,149

Less	past	service	costs,	recognized	in	the	current	period (8,108,924) (7,598,430)

Past	service	costs	not	yet	recognized 32,435,697 30,393,719

	 The	provision	of	employee	benefit	for	the	year	ended	December	31,	2011	as	follows:

Consolidate  
Financial Statements

Separate  
Financial Statements 

Baht Baht

Past	service	cost	recognized	for		the	year	ended	December	31,	2011 8,108,924 7,598,430

Current	service	cost 5,333,048 4,772,643

Interest	expenses 1,595,725 1,498,255

Present	value	of	the	obligation	as	of	December	31,	2011 15,037,697 13,869,328

	 The	principal	assumptions	used	for	the	purposes	of	the	actuarial	valuation	were	as	follows:

Discount	Rate	 4.00%	per	annum

Rate	of	basic	salary	increase 3.00%	–	5.00%	per	annum

Withdrawal	Turnover	Rate Thai	standard	table

Mortality	Rate 75.00%	of	mortality	from	table	of	mortality	

Disability	Rate 10.00%	of	mortality	rate

Retirement	Age 60	years	old
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

36	 Share	Capital

Par 

Value

For the year end 
December 31, 2011

For the year end 
December 31, 2010

Number of Share Amount Number of Share Amount

Baht Shares Baht Shares Baht

Authorized	share	capital

-	Beginning	Ordinary	Share 1.00 1,092,297,712 1,092,297,712 726,148,856 	726,148,856

Add	Increased	share	capital 1.00 - - 546,148,856 546,148,856

Less	Reduce	share	capital 1.00 - - (180,000,000) (180,000,000)

-	Ending	Ordinary	Share 1,092,297,712 1,092,297,712 1,092,297,712 1,092,297,712

Issued	and	paid	–	up	share	capital

-	Beginning	Ordinary	Share 1.00 812,626,551 812,626,551 546,148,856 546,148,856

Add	Paid	–	up	share	capital 1.00 - - 266,477,695 266,477,695

-	Ending	Ordinary	Share 812,626,551 812,626,551 812,626,551 812,626,551

	 	 In	accordance	with	the	resolution	of	the	extra-ordinary	shareholders	meeting	No.	1/2010	held	on	January	7,	2010,	

•	 It	is	resolved	to	approve	to	reduce	registered	capital	of	the	Company	from	the	former	number	of	726,148,856	shares	
in	par	value	of	Baht	1.00	per	share	in	amount	of	Baht	726,148,856	to	number	of	546,148,856	shares	in	par	value	of	
Baht	1.00	in	amount	of	Baht	546,148,856	by	reducing	unpaid	registered	capital	in	number	of	180,000,000	shares	
in	par	value	of	Baht	1.00	in	amount	of	Baht	180,000,000	remaining	registered	capital	in	number	of	546,148,856	
shares.	

•		 It	approves	that	registered	capital	is	increased	in	number	of	546,148,856	shares	in	par	value	of	Baht	1.00	per	
share	in	amount	of	Baht	546,148,856	by	issuing	newly	ordinary	shares	to	the	former	shareholders	in	the	offer	price	
of	Baht	1.00	per	share.	As	a	result,	the	newly	registered	capital	changes	to	be	1,092,297,712	shares	in	par	value	
of	Baht	1.00	in	amount	of	Baht	1,092,297,712.	Registered	with	Ministry	of	Commerce	on	January	20,	2010.

	 	 On	February	1-5,	2010,	there	are	shareholders	subscribing	to	purchase	shares	in	total	number	of	266,477,695	
shares	in	value	of	Baht	1.00	per	share	aggregating	to	amount	of	Baht	266,477,695,	which	the	Company	has	fully	received	
shares	subscription	fee.

37	 Legal	Reserve

	 	 Pursuant	to	Section	116	of	the	Public	Limited	Companies	Act	B.E.	2535,	the	Company	is	required	to	set	aside	to	
a	statutory	reserve	at	least	5	percent	of	its	net	income	after	deducting	accumulated	deficit	brought	forward	(if	any),	until	
the	reserve	reaches	10	percent	of	the	registered	capital.	The	statutory	reserve	is	not	available	for	dividend	distribution.

38	 The	Compensation	of	Accumulated	Loss

	 	 In	accordance	with	the	annual	general	shareholders’	meeting	for	year	2011,	held	on	April	29,	2011,	they	are		
unanimously	resolved	that	compensation	of	accumulated	loss	is	approved	as	of	year	2010,	the	part	of	Company	in	amount	
of	Baht	402.40	million.	The	legal	reserve	in	amount	of	Baht	60.80	million	and	premium	on	share	capital	in	amount	of	Baht	
314.60	million	are	taken	to	compensate	against	accumulated	loss.	The	Company	has	to	remain	the	premium	on	share	
capital	in	amount	of	Baht	1,753.95	million.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

39	 Management	Benefit	Expenses

	 	 Management	benefit	expenses	represent	the	benefits	paid	to	the	Company’s	management	and	directors	such	as	
salaries,	related	benefit	and	directors’	remuneration,	including	the	benefit	paid	by	other	means.	The	Company’s	management		
is	the	persons	who	are	defined	under	the	Securities	and	Exchange	Act.

40	 Finance	Costs

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

for the year ended for the year ended

December 31, 2011December 31, 2010December 31, 2011December 31, 2010

Baht Baht Baht Baht

Bank	Fee 4,790,499 17,525,228 4,199,413 5,771,882

Interest	Expenses 133,198,627 112,744,662 53,948,173 26,213,018

Total 137,989,126 130,269,890 58,147,586 31,984,900

41	 Basic	Earnings	Per	Share

	 	 For	the	year	ended	December	31,	2010,	the	Company	calculates	basic	earnings	per	share	by	dividing	profit	for	
the	period	by	the	number	of	weighted	average	ordinary	shares	as	follows:

Date Number of Shares

’000 Shares

Period of Issued (Days)

Number of Average 

Ordinary Shares

’000 Shares

July	1	–	February	17,	2010 546,149 48	/	365 71,822

February	18	–	December	31,	2010 812,627 317	/	365 705,761

	 Total 777,583

Consolidate  
Financial Statements

Separate  
Financial Statements 

For the year ended

December 31, 2010 December 31, 2010

Profit	for	the	period	(’000	Baht) 231,346 332,976

Number	of	weighted	average	ordinary	shares	(’000	Share) 777,583 777,583

Basic	earnings	per	share	(Baht) 0.30 0.43
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

42	 Expense	by	Nature

	 Consist	of	:

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

for the year ended for the year ended

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht Baht Baht

Changes	in	Inventories	of	Work	in	Progress	and	
	Real	Estate	Development	Cost (721,968,604) (187,637,351) (46,617,434) (211,782,416)

Raw	materials	used 106,172,302 90,459,683 - -

Equipment	Expense	and	Supply	Used 4,013,899,789 2,937,214,203 2,787,920,988 1,548,416,135

Wages	of	Contracting 3,053,508,461 2,265,263,470 1,420,453,569 934,841,467

Employee	Benefit	Expenses 932,393,120 910,792,725 534,210,121 482,862,226

Depreciation	of	Fixed	Assets	 137,300,752 210,159,771 41,135,314 50,434,495

Amortization	Expenses 58,815,894 59,809,736 5,430,979 2,848,767

Bad	Debts	and	Doubtful	Debts	(Reversal) (151,793,888) (204,714,269) (182,429,739) (157,971,182)

Other	Expenses 1,796,844,830 1,534,822,367 448,653,992 276,731,752

Total 9,225,172,656 7,616,170,335 5,008,757,790 2,926,381,244

43	 Provident	Fund

	 	 The	Group	established	a	contributory	registered	provident	fund	in	accordance	with	the	Provident	Fund	Act.	B.E.	
2530	Under	the	provident	fund,	the	Company	contributes	an	amount	equivalent	to	the	employees’	contribution,	which	
is	2%	of	their	basic	salary.	The	Group	appointed	a	fund	manager	to	manage	the	fund	in	accordance	with	the	Provident	
Fund	Act	B.E.	2530,	which	was	amended	by	the	Provident	Fund	Act	(No.2)	B.E.	2542,	under	supervision	of	the	Office	of	
the	Securities	and	Exchange	Commission.

	 	 For	the	year	ended	December	31,	2011	and	2010,	the	Group’s	contribution	to	the	provident	fund	amount	of	Baht	
1.57	million	and	Baht	2.70	million,	respectively.

44	 Presentation	of	Financial	Data	Segmentation

	 The	Group	is	organized	into	business	segments	as	follows;	

A	:		 Installation	of	system	

B	:		 Civil	construction	

	 Moreover,	the	Group	operates	in	2	main	geographical	areas	as	follows	;

A.		 Domestic	:	This	is	the	home	country	of	the	parent	company	which	is	also	the	main	operating	company.	The	busi-
ness	segments	include	in	this	geographical	area	are	both	installation	of	system	and	civil	construction.

B.		 Foreign	:	In	this	segment,	the	only	predominant	activity	is	installation	of	system.
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Consolidate Financial Statements

for the year ended December 31, 2011

Installation of  System

Civil
Construction Total

Subsidiaries     
and Jointly 
Controlled
Entities

Eliminated
Inter - Company TotalDomestic Foreign Total

Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Revenues from sale and services 2,207,476,318 - 2,207,476,318 2,722,836,446 4,930,312,764 4,003,464,503 (95,330,718) 8,838,446,549

Cost of sale and services (1,910,830,148) - (1,910,830,148) (2,964,663,469) (4,875,493,617) (3,970,619,038) 101,048,120 (8,745,064,535)

Gross profit (loss) 296,646,170 - 296,646,170 (241,827,023) 54,819,147 32,845,465 5,717,402 93,382,014

Selling and administrative expenses (315,693,912) (237,493,254) (78,714,843) (631,902,009)

Bad debts and doubtful debts reversal 182,429,739 11,851,991 (42,487,842) 151,793,888

Profit (loss) from operating (78,445,026) (192,795,798) (115,485,283) (386,726,107)

Other income 145,969,496 44,999,985 (80,642,923) 110,326,558

Interest income 42,263,848 26,727,164 (43,818,660) 25,172,352

Finance costs (58,147,586) (123,664,093) 43,822,553 (137,989,126)

Income tax - (12,495,445) - (12,495,445)

Profit (loss) for the period 51,640,732 (257,228,187) (196,124,313) (401,711,768)

(Profit) loss attributable to non-controlling 
interests - - 100,563,576 100,563,576

Profit (loss) attributable to shareholders of 
Company 51,640,732 (257,228,187) (95,560,737) (301,148,192)

Assets as of December 31, 2011

Fixed assets - net 197,539,739 708,738,208 - 906,277,947

Other assets 5,711,224,267 3,089,639,570 (2,313,277,934) 6,487,585,903

Total assets 5,908,764,006 3,798,377,778 (2,313,277,934) 7,393,863,850
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Consolidate Financial Statements

for the year ended December 31, 2010

Installation of  System

Civil
Construction Total

Subsidiaries     
and Jointly 
Controlled
Entities

Eliminated
Inter - Company TotalDomestic Foreign Total

Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Revenues from sale and services 1,261,029,698 (380,835) 1,260,648,863 1,851,747,743 3,112,396,606 4,687,482,298 491,426 7,800,370,330

Cost of sale and services (1,013,516,549) (6,367,715) (1,019,884,264) (1,781,961,048) (2,801,845,312) (4,543,183,916) 47,612,939 (7,297,416,289)

Gross profit (loss) 247,513,149 (6,748,550) 240,764,599 69,786,695 310,551,294 144,298,382 48,104,365 502,954,041

Selling and administrative expenses (282,507,114) (245,641,379) 4,680,178 (523,468,315)

Bad debts and doubtful debts reversal 157,971,182 32,866,446 13,876,641 204,714,269

 Profit (loss) from operating 186,015,362 (68,476,551) 66,661,184 184,199,995

Other income 146,069,781 26,484,054 (47,859,018) 124,694,817

Interest income 32,876,197 32,215,418 (34,988,470) 30,103,145

Finance costs (31,984,900) (133,273,292) 34,988,302 (130,269,890)

Income tax - (11,022,611) - (11,022,611)

Profit (loss) for the period 332,976,440 (154,072,982) 18,801,998 197,705,456

(Profit) loss attributable to non-controlling 
interests - - 33,640,860 33,640,860

Profit (loss) attributable to shareholders of 
Company 332,976,440 (154,072,982) 52,442,858 231,346,316

Assets as of December 31, 2010

Fixed assets - net 222,933,241 1,134,850,681 - 1,357,783,922

Other assets 5,343,764,948 7,564,327,249 (2,088,428,010) 10,819,664,187

Total assets 5,566,698,189 8,699,177,930 (2,088,428,010) 12,177,448,109
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

45	 Financial	Instruments

	 45.1	 Policy	on	Financial	Risk	Management

	 	 The	Group’s	policy	to	reduce	financial	risk	by	using	financial	instruments.	About	contracts	and	forward	
contracts	(Forward	Contract)	and	a	contract	for	a	fixed	rate,	instead	of	using	the	market	rate	(Floating	Interest	Rate)	
However,	the	Company	does	not	have	policy	to	hold	or	issue	financial	instruments	for	speculating	or	for	trading.	
However,	the	Company	does	not	have	policy	to	hold	or	issue	financial	instrument	for	speculating	or	for	trading.

	 45.2	 Risk	on	Interest	Rates

	 	 The	interest	rate	risk	is	the	risk	from	the	future	movements	in	market	interest	rates	which	will	be	affected	
the	results	of	the	Group	operations	and	their	cash	flows.	The	Group	had	assets	and	liabilities	which	it	may	have	
risk	on	interest	rate	as	follows:	

Consolidate Financial Statements

Amount Interest Rate

As of As of As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht % %

Saving	Accounts 62,336,215 431,915,133 0.75 0.50-1.50

Fixed	Deposits 162,671,368 202,651,576 2.10 0.75-2.00

Bill	of	Exchange	1	months	–	1	year 190,000,000 50,000,000 3.15-3.70 1.22-1.90

Short-Term	loans	to	Other	Persons	and	Parties 137,757,727 137,757,727 6.75-15.00 6.75-15.00

Short-Term	loans	to	Related	Persons	and	
Parties 42,698,960 35,048,960 5.85-6.25 6.00-10.00

Bank	Over	Drafts 32,756,495 812,171,262 15.00 6.40-15.00

Promissory	Note	 732,811,843 451,942,204 5.50-7.625 5.00-7.00

Short-Term	Loans	from	Financial	Institutions - 2,582,614,571 - 8.50-13.50

Short-Term	Loans	from	Other	Persons - 31,500,000 - 6.00

Short-Term	Loans	from	Related	Persons	
and	Parties 37,330,000 13,600,000 5.85-7.00 5.85-6.25

Long-Term	Loans	from	Financial	Institutions 849,615,878 875,029,772 MLR,	MLR+1 MLR,	MLR+1

Trust	Receipt 163,078,700 - 5.22-5.48 -
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Separate Financial Statements 

Amount Interest Rate

As of As of As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Baht Baht % %

Saving	Accounts 55,159,778 352,816,750 0.75 0.50-1.50

Fixed	Deposits 136,769,312 9,331,303 2.10 0.75-2.00

Bill	of	Exchange	 150,000,000 - 2.15-3.70 -

Short-Term	loans	to	Related	Persons	and	
Parties 470,967,606 436,636,606 5.85-6.25 6.00-10.00

Bank	Over	Drafts 27,490 6,224,364 15.00 6.40-15.00

Promissory	Note 657,174,800 407,075,161 5.50-7.625 5.00-7.00

Trust	Receipt 163,078,700 - 5.22-5.48 -

Short-Term	Loans	from	Related	Persons	
and	Parties 200,741,677 157,410,776 5.85-7.00 5.85-6.25

	 45.3		 Foreign	Currency	Risk

	 	 Foreign	currency	risk	almost	relates	to	business	transactions	in	foreign	currency.	The	Group	primarily	
utilizes	forward	exchange	contracts	to	hedge	exchange	rate	risk	occasionally	if	its	necessary.

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of As of As of As of

December 31, 
2011

December 31, 
2010

December 31, 
2011

December 31, 
2010

Assets

Value	of	Foreign	Exchange	Forward	Contract	
	 (Million	USD) -	 0.03	 -	 0.03	

Fair	Value	of	Foreign	Exchange	Contract		
	 (Million	Baht) -	 1.00	 -	 1.00	

	 	 Fair	value	of	the	forward	contract	-	buy	is	computed	by	using	rates	determined	by	those	counter	party	bank	as	of	
the	date	in	statements	of	financial	position.
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	 	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	the	Group	have	balance	of	financial	asset	in	foreign	currencies	which	are	
not	hedged	as	follows:

Currencies
Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

USD - 0.09	million - 0.09	million

QR 0.11	million 96.65	million 0.11	million 1.64	million

	 45.4	 Risks	on	Credit	Term

	 	 The	Group	were	exposed	to	credit	risk	with	customers.	However,	due	to	its	confined	credit	policy	and	the	
fact	that	its	major	customers	are	large	multinational	companies	with	strong	financial	position	and	had	encouraged	in		
financial	from	large	foreign	company,	the	Group	do	not	anticipate	material	losses	from	its	debt	collection.	The	Group	
estimated	the	allowance	for	doubtful	debt.	In	addition,	the	Group	estimates	the	allowance	for	doubtful	accounts.	
Based	on	the	evaluation	of	management’s	ability	to	pay	the	debt	of	the	debtor.	However,	the	Group	sufficiently	
considered	the	allowance	of	doubtful	debt.	

45.5		 Fair	Value

	 	 Due	to	the	fact	that	financial	assets	and	liabilities	are	mainly	short	term	type	and	long	term	type	have	an	
interest	rate	at	nearby	the	rate	in	the	market	rate.		The	Group	believes	that	book	values	of	assets	and	liabilities	do	
not	significantly	differ	from	their	fair	values.

46	 Commitments	and	Contingent	Liabilities

	 	 In	addition	to	the	liabilities	shown	in	the	financial	statements,	the	Group	had	other	contingent	liabilities	as	follows:

46.1		 The	Group	have	contingent	liabilities	to	banks	a	letter	of	guarantees	issued	by	the	banks	in	favor	collateral	are	as	
follows:

Currencies
Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

THB 4,645.00	million 4,666.76	million 3,039.19	million 2,979.85	million

QR 409.29	million 369.80	million - 15.20	million
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46.2	 The	Company	is	contingently	liable	to	financial	institution	for	being	guarantor	of	project	finance	and	loans	from	
financial	institutions	in	subsidiary	domestic	as	follows:

Currencies

Consolidate Financial Statements

As of December 31, 2011 As of December 31, 2010

Facility
Total

Facility
Utilized

Facility
Remained

Facility
Total

Facility
Utilized

Facility
Remained

Million Million Million Million Million Million

Bank	Overdrafts	 THB 10.00 10.00 - 10.00 10.00 -

Promissory	Notes THB 50.00 49.87 0.13 50.00 44.87 5.13

Long-Term	Loans	from	Financial	Insti-
tutions THB 960.82 648.38 312.44 960.82 670.85 289.97

Letters	of	Guarantee THB 419.40 136.73 282.67 381.93 118.53 263.40

Total	 1,440.22 844.98 595.24 1,402.75 844.25 558.50

46.3	 The	Company	is	contingently	liable	to	financial	institution	in	foreign	for	being	guarantor	of	project	finance	of	related	
parties	(2010	:	subsidiary	company)	as	follows:

Project
Contract  

Completion Date
Curren-

cies

Consolidate Financial Statements

As of December 31, 2011 As of December 31, 2010

Facility
Total

Facility
Utilized

Facility
Remained

Facility
Total

Facility
Utilized

Facility
Remained

Million Million Million Million Million Million

	-	The	MCQ	Project December	31,	2012 QR 589.04 156.25 432.79 589.04 170.77 418.27

	-	The	Viva	Bahriya	Project January	17,	2013 QR 239.08 98.91 140.17 239.08 95.23 143.85

	-	The	Porto	Arabia	 August	8,	2013 QR 324.13 154.13 170.00 - - -

Total	 QR 1,152.25 409.29 742.96 828.12 266.00 562.12

Equivalent	to	currency THB 9,909.35 3,519.89 6,389.46 6,856.83 2,202.48 4,654.35

46.4	 The	Group	have	promissory	notes	paid	for	payable	guaranteed	by	a	financial	institution	as	follows:

Currencies
Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

THB 39.31	million 116.80	million - 116.80	million
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46.5	 Obligation

•	 The	Group	has	commitment	on	major	subcontractor	agreements	amount	of	Baht	953.64	million.

•	 Commitments	regarding	to	the	agreements	for	construction	in	progress	are	as	follows:

Currencies
Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

THB 13,515.04	million 8,744.08	million 7,699.66	million 4,108.21	million

QR - 363.72	million - -

•	 The	subsidiary	company	has	entered	into	the	lease	agreement	for	rental	of	building	that	has	rental	payment	
as	follows	:

Consolidate Financial Statements

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

QR QR

Net	over	1	year - 1.87	million

Over	1	year	but	not	over	5	years - 0.08	million

Total - 1.95	million

•	 The	subsidiary	company	has	agreed	to	make	a	contract	of	renting	and	developing	the	land	with	Thai	Red	
Cross	Society	under	the	commitment	to	be	responsible	for	annually	payment	which	the	first	payment	must	
be	settled	in	the	year	2007	and	the	last	payment	will	be	settled	in	the	year	2036	the	rental	fee	(paid	within	
March	31	of	every	year)		as	follows	:

Consolidate Financial Statements

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

Million Baht Million Baht

Net	over	1	year 	1.80 1.80

Over	1	year	but	not	over	5	years 	7.80 7.50

Over	5	years	or	more 	53.40 55.50

Total 63.00 64.80
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•	 The	subsidiary	company	has	commitment	for	rental	with	Thai	Red	Cross	Society	in	amount	of	Baht	153.00	
million	are	as	follows:

Consolidate Financial Statements

As of 
December 31, 2011

As of 
December 31, 2010

Million Baht Million Baht

Net	over	1	year - -

Over	1	year	but	not	over	5	years 30.60 30.60

Over	5	years	or	more 91.80 91.80

Total 122.40 122.40

46.6	 The	Company	has	contingent	liability	from	Techner	Co.,	Ltd.,	which	is	a	subsidiary	company	is	cancelled	of	the	
construction	contract	2	projects	as	follows:

Project	1		 Ua-ar-thorn	houses	project	at	Pra	Nakorn	Sriayuthaya	Province	(Bangpa-in)	and	the	engager	claims	
for	damage	by	claiming	for	advance	engagement	fee	which	has	been	recorded	by	amount	of	Baht	
203.79	million	and	guarantee	of	work	performance	according	to	the	contract	in	amount	of	Baht	
75.55	million	is	confiscated.

	 	 	 On	July	15,	2008,	the	subsidiary	company	files	the	prosecution	to	the	Central	Governance	
Court	so	that	the	Court	adjudicates	to	forbid	engager	to	claim	for	advance	payable	and	confiscate	
the	guarantee	of	work	performance	according	to	the	contract	and	claim	for	fine	fee	according	to	
the	contract	from	the	subsidiary	company.		In	addition,	the	Court	adjudicates	that	the	engager		
proceeds	with	the	resolution	of	the	cabinet	in	accordance	with	the	announcement	of	the	cabinet	dated	
on	September	17,	2008,	which	is	resolved	to	consent	with	assistance	criterion	of	the	construction		
entrepreneur	in	accordance	with	the	Ministry	of	Finance	proposal.	It	is	noted	that	the	contract	life	
is	extended	for	another	180	days	according	to	construction	contract	which	signature	has	been	
signed	and	still	obliged	while	it	is	regarded	as	engagement	contract	which	has	been	operating.

	 	 	 On	July	16,	2008,	the	subsidiary	company	files	the	prosecution	to	the	Central	Administrative	
Court	so	that	the	Court	adjudicates	to	grant	the	temporary	immunity	and	forbid	the	engager	claim	
for	advance	repayable,	confiscate	the	guarantee	of	compliance	with	the	contract	and	claim	for	fine	
fee	according	to	the	contract	from	the	subsidiary	company	in	case	that	the	subsidiary	company	
prosecuted	to	the	Administrative	Court	according	to	the	previous	paragraph.	Later,	the	Central	
Administrative	Court	adjudicates	to	discharge	the	petition	of	temporary	protection	and	prosecuted	
to	the	Central	Administrative	Court	with	the	case	reason	that	is	not	in	the	scope	of	consideration	
power	of	the	Central	Administrative	Court.

	 	 	 On	July	21,	2008,	the	subsidiary	company	filed	the	appeal	to	object	the	order	of	prosecution		
discharge	of	the	Central	Administrative	Court	to	the	Supreme	Administrative	Court	and	filed		
petition	to	urgent	investigation	for	the	temporary	protection	cause	that	the	engager	cannot	claim	for	
advance	payable	nor	confiscate	guarantee	of	compliance	with	the	contract,	nor	claim	for	fine	fee	
according	to	the	contract	from	subsidiary	company.	The	Supreme	Administrative	Court	considers	
the	cause	of	fairness	which	the	case	scope	can	fall	under	the	power	of	consideration.	Therefore,	
the	Supreme	Administrative	Court	accepts	the	prosecution	and	petition	of	urgent	investigation	of	
the	subsidiary	company.	

	 	 	 On	August	27,	2008,	the	subsidiary	company	had	withdrawn	the	appeal	for	the	sentence	
of	the	Central	Administrative	Court	because	the	subsidiary	company	had	filed	to	civil	court	and	
to	evade	the	double	jeopardy,	and	on	September	5,	2008,	the	Supreme	Administrative	Court	had	
adjudicated	to	withdrawn	that	appeal.
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	 	 	 Meanwhile,	on	July	25,	2008,	after	the	subsidiary	company	was	in	formed	by	the	Central		
Administrative	Court	in	respect	of	the	cause	of	out	of	scope,	the	subsidiary	company	had	sued	
and	filed	the	request	for	temporary	immunity	to	the	Civil	Court	in	such	lawsuit	again.	Moreover,	
the	subsidiary	company	had	sued	the	owner	in	criminal	case	to	the	Criminal	Court	on	August	15,	
2008.	Later,	on	August	19,	2008,	the	Civil	Court	had	adjudicated	to	forbid	the	owner	to	confiscate	
the	advance	engagement	fee	and	guarantee	of	work	performance.

	 	 	 Later	on	October	27,	2008,	the	subsidiary	company	filed	the	consideration	process	report		
to	the	Civil	Court	that	the	subsidiary	company	and	counter	party	wish	to	compromise	with	the	
engager.	For	the	time	a	being,	the	case	is	under	the	conciliated	appointment	on	November	28,	
2008,	then	the	Civil	Court	conciliated	negotiation	appointment	several,	but	don’t	agree.	The	Civil	
Court	Appointed	investigated	witness	on	July	20–24,	2010.		However,	the	legal	department	of	
the	subsidiary	company	believes	that	the	subsidiary	company	constitutes	the	sufficiently	firm		
information	that	will	be	able	to	examine	witness	and	judge	that	the	case	result	probably	beneficial	
to	the	subsidiary	company.	As	a	result,	the	subsidiary	company	has	not	yet	recorded	the	damage	
fee	from	the	cancellation	of	the	contract.	Presently,	it	is	under	hearing.

Project	2		 Ua-ar-thorn	houses	at	Anng	Thong	Province	(Wises	Chaicharn)	and	the	engager	claims	for		
damage	fee	by	claiming	for	advance	engagement	fee	which	has	been	recorded	by	amount	of	
Baht	79.03	million	and	confiscate	the	guarantee	of	compliance	with	the	contract	by	amount	of	Baht	
29.49	million.		However,	in	accordance	with	the	resolution	of	the	cabinet	on	September	17,	2008,	
the	cabinet’s	meeting	is	resolved	to	consent	with	assistance	criterion	of	construction	entrepreneur	
according	to	the	Ministry	of	Finance	proposal	by	extending	the	contract	life	for	another	180	days	
for	the	construction	contract	which	signature	has	been	signed	and	still	obliged	while	it	is	regarded	
as	engagement	contract	which	still	has	been	operating.	Furthermore,	the	subsidiary	company	files	
the	petition	to	receive	assistance	from	engager.	Moreover,	the	engagement	contract	between	the	
subsidiary	company	and	engager	still	has	not	expired.	However,	the	subsidiary	company	still	has	
not	received	officially	correspondent	from	the	engager.

	 	 	 However,	the	subsidiary	company’s	management	believes	that	the	prosecution	to	the	Civil	
Court	and	the	Criminal	Court	will	let	the	owner	extend	the	contract	period,	and	let	the	subsidiary	
company	does	not	compensate	the	damage.	So,	the	subsidiary	company	has	not	yet	recorded	
the	provision	for	the	loss	from	the	denounced	project.

	 	 	 Later	on		January	26,	2011,	the	engager	has	filed	prosecution	to	the	Governance	Court	
claiming	for	damage	fee	from	the	subsidiary	company	in	amount	of	Baht	193.47	million	according	
to	black	case	no.		315/2011	which	the	Governance	Court	has	ordered	that	the	subsidiary	company	
and	two	finance	institutes	prepare	testimony	to	put	forward	the	plea	of	accusation	plus	evidence	
witnesses	filing	to	the	Central	Governance	Court	within	30	days	commenced	from	the	date	the	
order	is	received	on	February	3,	2011.	The	subsidiary	company	has	already	filed	a	lawsuit	and	
counterclaim	as	of	August	8,	2011.	Presently,	the	Court	has	the	order	is	received	on	counterclaim	
as	of	September	2,	2011.	Presently,	it	is	under	hearing.

	 	 However,	the	Company	is	the	owner	of	compliance	collateral	of	above	subsidiary	company.	The	Company	
has	recognized	estimation	of	liability	from	the	contract’s	cancellation	in	accordance	with	Note	31.	

228 Annual Report 2011  Power Line Engineering Public Company Limited



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Con’t)
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010

47.	 	Lawsuit

47.1		 Bamrung	Maung	Plaza	Co.,	Ltd.,	which	is	a	subsidiary	company	was	prosecuted	for	damage	claimed	that	the	
subsidiary	company	default	on	the	leased	contract	and	the	loan	contract	as	follows:	

47.1.1	 The	cases	that	are	under	hearing	of	the	Appeal	Court	have	detail	as	follows:

-	 The	cases	non-compliance	with	leasing	right	subscription	contract,	red	cases	number	at	3022/2552,	
456/2553,	542/2553,		837/2553,	838/2553,	730/2553	and	1538/2553

	 	 Persons	in	number	of	6	persons	are	plaintiff	filing	prosecution	against	subsidiary	company	in	debt	
cause	departure	from	compliance	with	leasing	right	subscription	contract.	The	plaintiff	claims	damage	fee	
of	Baht	534.15	million.	The	First	Instance	Courts	have	the	sentences	for	2	cases	which	order	the	subsidiary	
company	to	register	the	leasehold	rights	and	the	plaintiff	to	pay	the	remaining	fee	for	leasehold	rights	
in	amount	of	Baht	77.51	million,	and	for	4	cases	which	order	the	subsidiary	company	to	return	the	right	
reservation	fee	in	amount	of	Baht	9.98	million	together	with	interest	7.5%	per	annum.		Presently,	the	cases	
are	under	the	trail	process	of	the	Appeal	Court	which	is	unable	to	know	the	matter’s	end	of	the	cases.		
Therefore,	the	subsidiary	company	has	not	recorded	the	damages	which	may	occur	from	those	cases	in	
the	accounts.

47.1.2	 The	cases	that	are	under	hearing	of	the	Primary	Court	have	detail	as	follows:

-	 Cases	departure	from	compliance	with	leasing	right	subscription	contract	in	black	cases	number	
at	854/2554,	884/2553	and	1719/2554

	 	 Persons	in	number	of	3	persons	are	plaintiff	filing	prosecution	against	the	subsidiary	company	in	
debt	cause	departure	from	compliance	with	leasing	right	subscription	contract.		The	plaintiff	claims	dam-
age	fee	of	Baht	23.80	million	which	presently,	the	Court	appoints	compromise	and	appoints	plaintiff	and	
defendant	witnesses	investigation.

-	 Case	of	default	on	the	loan	contract,	overdrafts	contract	and	guarantee	contract,	black	case	no.	
1486/2553.

	 	 A	financial	institution	had	filed	as	a	plaintiff	to	prosecute	against	the	Company	and	its	subsidiary	company	
for	the	debt	from	default	the	loan	contract,	overdrafts	contract	and	guarantee	contract,	the	plaintiff	claims	in	amount	
of	Baht	495.33	million.	On	January	26,	2012,	the	court	of	first	instance	has	ordered	to	allow	the	office	of	another	
financial	institution	to	subrogate	as	the	plaintiff	instead	of	the	former	financial	institution,	and	appointed	to	examine	
the	witnesses	of	subrogated	financial	institution	creditor	on	May	15,	2012	and	the	witnesses	of	defendant	on	May	
1,	2,	and	16,	2011.

47.2	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	The	Company	has	been	sued	by	several	companies	which	there	is	prosecuted	
capital	in	amount	of	Baht	1,012.07	million	and	Baht	1,595.79	million	respectively.	The	Company	departure	form	
construction	contracts	and	was	claim.	The	ultimate	outcome	can	not	be	determined	at	present.	The	Company’s	
management	is	confident	that	the	good	of	reason	will	be	argument	and	the	case	will	be	favorable	to	the	Company,	
therefore,	the	Company	has	not	made	any	provision	for	possible	losses	in	the	financial	statements.

48.	 Capital	Management

	 	 The	primary	objectives	of	the	Group	capital	management	are	to	maintain	their	abilities	to	continue	as	a	going	
concern	and	to	maintain	an	appropriate	capital	structure	and	to	maintain	the	ratio	of	debt	to	equity	not	excess	as	required	
by	loan	contract.

	 	 As	of	December	31,	2011	and	2010,	debt	to	equity	ratio	in	the	consolidated	financial	statements	are	3.08	:	1	and	
4.22	:	1	respectively	and	the	separate	financial	statements	are		1.26	:	1	and	1.17	:	1	respectively.

49.	 Approval	of	the	Financial	Statements.

	 	 These	financial	statements	have	been	approved	to	issue	by	the	company’s	authorized	director	on	February	29,	2012.
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CONSTRUCTION COMPANY 
WITH MEP EXPERTISE

เลขที่ 2 ซอยสุขุมว�ท 81 (ศิร�พจน) ถนนสุขุมว�ท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท : 66-2332-0345 (15 คูสาย) โทรสาร : 66-2311-0851
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand
Tel : 66-2332-0345 (15 Lines) Fax. : 66-2311-0851
www.ple.co.th

บร�ษัท เพาเวอรไลน เอ็นจ�เนียร�่ง จำกัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited


