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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน

1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2531 โดย

กลุ่มวิศวกรซ่ึงมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ นาํโดย นายเสวก ศรีสุชาต และนายอาํนวย กาญจโนภาศ

เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสาํหรับอาคารสาํนกังาน อาคารพาณิชย์

ท่ีอยูอ่าศยั โรงแรม โรงพยาบาล ศูนยก์ารคา้ โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีกลุ่มผูก่้อตั้งไดเ้ลง็เห็นแนวโนม้การเติบโตของความ

ตอ้งการงานบริการดา้นวิศวกรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บริษทัไดแ้ปร

สภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2545 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 ในระยะท่ีผา่นมาธุรกิจของบริษทัขยายตวัเพิ่มข้ึน และไดมี้การเขา้ลงทุนเพิ่มเติมในกิจการต่าง ๆ

ในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้าขนาด 10 MW และการรับเหมางานในต่างประเทศ ไดร่้วม

ลงทุนในกิจการร่วมคา้กบับริษทัอ่ืน เพ่ือรับเหมางานก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐบาล

นโยบายการรับงานในปี 2564 และในระยะต่อไป คาดวา่จะขยายงานไปรับงานภาครัฐบาลมากข้ึน เน่ืองจาก ภาครัฐมี

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามยทุธศาสตร์การขนส่ง เช่น งานรถไฟรางคู่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

งานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) งานส่วนต่อขยายท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ และงานท่ี

จะเกิดข้ึนสาํหรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor-EEC) ของรัฐบาล เป็นตน้

ส่วนงานภาคเอกชนยงัรับงานอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีพึงพอใจในผลงานการให้บริการของบริษทั ในช่วง

หลายปีท่ีผา่นมา เช่น กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่ม CP กลุ่ม TCC กลุ่มปริญสิริ กลุ่มโนเบิล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

รังสิต รวมทั้งงานโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า เป็นตน้

ทั้งน้ีในส่วนของบริษทั, บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม มีรายละเอียดการดาํเนินกิจการ ดงัน้ี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

บริษทัประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทัว่ไป รวมถึงงานออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบ

วิศวกรรมอยา่งครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผูรั้บเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็น

ผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractor) ซ่ึงงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการ

เจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกบับริษทัอ่ืนในลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) และกิจการคา้ร่วม (Consortium)

บริการของบริษทัสามารถแบ่งตามลกัษณะงานและระบบท่ีติดตั้งไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกั ไดแ้ก่

(1) งานก่อสร้างโยธา

(2) ระบบไฟฟ้า

(3) ระบบปรับอากาศ

(4) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนัอคัคีภยั

(5) ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และ ICT



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 2

บริษัท พแีอลอี อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั เดมิช่ือ บริษัท ยูนิมา เอน็จเินียร่ิง จาํกดั

บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“พีแอลอี อินเตอร์”) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2530

เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทัว่ไป ครอบคลุมถึงการก่อสร้างอาคารสาํนกังาน อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล

ศูนยก์ารคา้ สถาบนัการศึกษา โรงแรม ท่ีพกัอาศยั โรงงานอุตสาหกรรม โดยพีแอลอี อินเตอร์เป็นบริษทัผูรั้บเหมาท่ีมีผลงาน

กบัหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้

บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของยนิูมาร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในเดือนกนัยายน 2543 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อขยาย

การประกอบธุรกิจของบริษทัดา้นงานก่อสร้าง ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 60 ลา้นบาท

เป็น 300 ลา้นบาท ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาไม่ไดด้าํเนินธุรกิจมากนกั ในปัจจุบนับริษทัมีแผนการท่ีจะร่วมมือกบัผูล้งทุน

จากต่างประเทศ เพ่ือเขา้ประมูลงานของภาครัฐบาลและ/หรือโครงการพลงังานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตต่อไป

บริษัท เทคเนอร์ จาํกดั

บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN) จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2533มีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง ท่ีตั้ ง 140 ชั้น 10 อาคาร วนั แปซิฟิค เพลส ยูนิค 1001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี

4/2548 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2548 อนุมติัให้ร่วมลงทุนในบริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN) โดยเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50

ของทุนจดทะเบียนของ TN เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนและรับโอนหุ้นของ TN ซ่ึงจะทาํให้ TN เป็น

บริษทัยอ่ยของ PLE เพื่อรับงานจากการเคหะแห่งชาติโครงการบา้นเอ้ืออาทรโดย PLE เป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ Letter

of Guarantee ให้กบั TN 100%ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ผลประโยชน์ท่ี PLE จะไดรั้บจะเป็นรายไดผ้ลกาํไรและเงิน

ปันผลตามสัดส่วนของผูถื้อหุ้น และเม่ือสิงหาคม 2549 TN ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน เป็น 60 ลา้นบาท โดยมีทุนชาํระแลว้

จาํนวน 22.5 ลา้นบาทซ่ึงเป็นในส่วนท่ี PLE ลงทุน จาํนวน 11.25 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2552 PLE ไดช้าํระ

ทุนใหค้รบอีก 18.75 ลา้นบาท รวมเป็น 30.0 ลา้นบาท TN ไดรั้บเหมางานก่อสร้างบา้นเอ้ืออาทรกบัการเคหะแห่งชาติ(กคช

.) รวม 3 โครงการ คือ โครงการลาดหลุมแกว้ จาํนวน 974 หน่วย โครงการอยธุยา (บางปะอิน) จาํนวน4,300 หน่วย และ

โครงการอ่างทอง จาํนวน 1,550 หน่วย TN ไดส่้งมอบงานโครงการลาดหลุมแกว้เรียบร้อยแลว้ ส่วนอีก 2 โครงการ มี

ความคืบหน้าเพียง 13% เท่านั้น และเม่ือเมษายน 2551 ทาง กคช. ไดมี้หนังสือขอยกเลิกโครงการทั้ง 2 โครงการและขอ

Claim ตามหนังสือคํ้ าประกันธนาคาร 2 ฉบบั เป็นเงินรวม 280 ลา้นบาท และหนังสือคํ้ าประกันธนาคารไทยธนาคาร

(CIMB ในปัจจุบนั) 1 ฉบบั จาํนวน 79 ลา้นบาท โดยอา้งเหตุผลว่า TN ผิดสัญญางานไม่มีควาบคืบหนา้ ซ่ึงทาง TN ไดย้ื่น

ฟ้องร้องดาํเนินคดีศาลแพ่งกับ กคช. โดยระยะท่ีผ่านมาได้มีการไกล่เกล่ียรวม 2 คร้ัง และศาลนัดไกล่เกล่ียในวนัท่ี 3

เมษายน 2552 ซ่ึงยงัหาขอ้ยติุไม่ได้ ศาลจึงนดัสืบพยานในวนัท่ี 20-23 กรกฎาคม 2553 ในเดือนพฤษภาคม 2555 ศาลแพ่ง

ส่งเร่ืองให้ศาลปกครองพิจารณา และเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาให้ TN และธนาคารผูค้ ํ้า

ประกนั ชาํระค่าเสียหายให้ กคช. (โครงการอยุธยา บางปะอิน) จาํนวน 272.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย 15% ของเงินตน้

203.8 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาให้ TN และธนาคารผูค้ ํ้ าประกนั ชาํระ

ค่าเสียหายให้ กคช. (โครงการอ่างทอง วิเศษชยัชาญ) จาํนวน 88.4 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย 15% ของเงินตน้ 66.74 ลา้นบาท

โดยบริษทัไดท้าํการตั้งสาํรองหน้ี จาํนวน 517.5 ลา้นบาท สาํหรับภาระคํ้าประกนัท่ีบริษทัไดค้ ํ้าประกนัหน้ีของ TN ไวก้บั

ธนาคาร และทาง TN ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไวแ้ลว้ โดยคาดวา่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคาํสั่งประมาณกลางปี

2565



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 3

ส่วนการดาํเนินการของบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นของ TN บริษทัไดด้าํเนินการติดตามให้กรรมการผูจ้ดัการและ

กรรมการบริหารของ TN ให้จดัเตรียมแผนการสําหรับการแกไ้ขปัญหา TN และติดตามทวงถามลูกหน้ีรายใหญ่ของ TN

บริษทั เอเพก็ซ์คอนครีท เทค จาํกดั ใหช้าํระหน้ีคืนใหแ้ก่ TN โดยเร็ว โดยในปี 2551 ทางกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร TN

ไม่ไดด้าํเนินการให้มีความคืบหน้าแต่ประการใด นอกจากนั้นทางกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารของ TN ไม่ไดจ้ดัทาํงบ

การเงินประจาํปี 2551 เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ตรวจสอบ จนทาํใหง้บการเงินรวมของบริษทัประจาํปี 2551 เป็นงบ

การเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ซ่ึงการไม่ดาํเนินการดงักล่าวของกรรมการผูจ้ดัการแลผูบ้ริหารของ TN

ทาํให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจึงได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อดําเนินคดีกับ TN กรรมการผูจ้ ัดการ และ

กรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2552 และเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2552 ไดด้าํเนินคดีอาญากบักรรมการผูจ้ดัการ และ

ผูบ้ริหารของ TN ปัจจุบนัไดด้าํเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญากบักรรมการผูจ้ดัการ TN รวม 14 คดี ซ่ึงมีจาํนวน 5 คดี ท่ีคดี

ไดส้ิ้นสุดแลว้ คดีอาญา ศาลชั้นตน้ และศาลอุทธรณ์ ไดต้ดัสินจาํคุกกรรมการผูจ้ดัการ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา

ของศาลฎีกา คดีแพง่ ศาลมีคาํสัง่ให้ TN ชาํระหน้ีใหก้บับริษทั ไดด้าํเนินการบงัคบัคดี ยดึและขายทรัพย์ เพ่ือชาํระหน้ี ราคา

ประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี รวม 5 แปลง เป็นเงิน 27,712,500 บาท แต่จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีผูส้นใจซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเป็น

ท่ีดินเดิมท่ี TN ซ้ือมาเพ่ือเป็นบ่อดิน โดยทางกรมบงัคบัคดีจะยงัคงเปิดประมูลต่อไป

บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (เดมิช่ือ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิง้ จาํกดั)

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (SA) เดิมช่ือ บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จาํกดั (SAPS) จด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทัและชาํระทุนเต็มจาํนวน เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2550 โดยมีสถานประกอบการอยู่ท่ีเดียวกบั บริษทั

เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 80 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

คร้ังท่ี 1/2552 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนใน SAPS เป็น 160 ลา้นบาท โดยเงินลงทุนทั้งหมด SAPS นาํไป

ลงทุนในบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (SDC) เพ่ือประกอบธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีจงัหวดัอุดรธานี และในปี 2559 ท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 ของ PLE มีมติอนุมติัให้ SAPS ขายหุ้น STR ให้กบั

บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในราคา 370 ลา้นบาท ซ่ึงการทาํรายการคร้ังน้ี ทาํให้บริษทัมีกาํไร

ประมาณ 195 ลา้นบาท วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 SAPS ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในซอยเอกมยั 22 เน้ือท่ี 3 งาน 99 ตาราง

วา ในราคา 111,720,000 บาท เพ่ือลงทุนโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม และตกลงทาํการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินน้ี ในวนัท่ี 5

มีนาคม 2562

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั เป็น บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (SA)

โดย SA เขา้ลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม ช่ือโครงการ HOLME Ekamai 22 ทาํเลท่ีตั้ ง ภายในซอยเอกมยั 22 และ

ต่อเช่ือมกบั ซอยปรีดี พนมยงค์ 41 Concept การออกแบบ Modern Contemporary ราคาขาย 150,000 บาทต่อตารางเมตร

(129,000 บาท/ตรม. 162,000 บาทต่อ ตรม.) เร่ิมเปิดตวัโครงการเม่ือ ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2562

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 มีมติใหบ้ริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PLE) ดาํเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โครงการ “Holme Ekkamai 22” โดย มี

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง มูลค่างาน 220 ลา้นบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 18

เดือน แลว้เสร็จประมาณเดือนกนัยายน 2565 ในปี 2564 โครงการ Holme Ekkamai 22 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ Thailand

Property Awards 2 รางวลั จดัโดย Property Guru สาขา Best Mid-End Condo Development และ Best Condo

Architectural Design

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 มียอดจอง หอ้งแบบ 1 Bed จาํนวน 27 หอ้ง หอ้งแบบ 2 Bed จาํนวน 7 หอ้ง หอ้ง

แบบ Duplex จาํนวน 1 หอ้ง
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บริษัท บี-เลย์ พลัส จาํกดั

บริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั (BLP) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 ทุนจดทะเบียบ(เดิม) 5 ลา้นบาท

(ชาํระค่าหุน้เตม็มูลค่า) ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียบ 16.50 ลา้นบาท โดยมี PLE ถือหุน้จาํนวน 11.50 ลา้นบาท (69.70%) และ

ผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 5 ลา้นบาท (30.30%) BLP ประกอบธุรกิจให้บริการ ออกแบบและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และ

จาํหน่ายอุปกรณ์การส่ือสารคมนาคมทุกประเภท

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ลงทุนใน BLP

โดยการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จาํนวน 115,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 11,500,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์น

การลงทุน เพ่ือเขา้ยืน่ประมูลงานท่ีเก่ียวกบัดา้น ICT

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 มีมติให้ขายหุ้น BLP ให้กบั

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม โดยสาเหตุมาจาก BLP ไดเ้ขา้ไปดาํเนินโครงการ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในเครือข่ายของ กสท. และ

โครงการ Android Box (OTT) และไม่ประสบความสําเร็จอนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัอย่างรุนแรงในธุรกิจน้ี ส่งผลให้ ผล

ประกอบการของ BLP มีผลขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น PLE จึงขายหุ้นคืนทั้งหมด 115,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน 11,500,000 บาท ซ่ึงปัจจุบนั PLE ไดรั้บเงินค่าหุ้นจาก BLP เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ในปี 2565 BLP ไม่ได้

เป็นบริษทัยอ่ยของ PLE แลว้

บริษัทได้ร่วมลงทุนในกจิการร่วมค้า 1 แห่ง

1. ร่วมลงทุน กบั บริษทั แอสคอน คอนสตรัค จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย)

จาํกดั ใชช่ื้อว่า “กิจการร่วมคา้ PAR” ในสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 35 เพื่อรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-

บางซ่ือ) สัญญาท่ี 3 อาคารศูนยซ่์อมบาํรุงและอาคารจอดแลว้จร มูลค่างาน 5,025 ลา้นบาท บริษทัไดเ้พ่ิมสัดส่วนในการ

ลงทุนเป็นมากกวา่ร้อยละ 90 ในปลายปี 2558 ไดส่้งมอบงานทั้งหมดใหก้บัทาง รฟม. แลว้ ณ วนัส้ินปี 2558 รายไดใ้นส่วน

ของค่า K และงานเพิ่มท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก รฟม. ไม่เป็นตามเป้าหมาย ในขณะท่ี PAR ตอ้งรับรู้ตน้ทุนท่ีสูงมาก ทาํให้ PAR

รับรู้ขาดทุน จาํนวน 1,120 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัตอ้งรับรู้ขาดทุนจาํนวนท่ีสูงมาก ในปี 2561

บริษทัมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายสําหรับการเก็บงานซ่อมแซมท่ียงัอยู่ในช่วงคํ้าประกนังาน และทาํให้ PAR มีผลขาดทุน 2.6 ลา้น

บาท ไดรั้บเงินส่วนท่ีโครงการคา้งอยู่ 69 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2563 ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการรอชาํระบญัชี

1.1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกิจ

วสัิยทศัน์ : เป็นหน่ึงในบริษทัวศิวกรรมและก่อสร้างท่ีดีท่ีสุด

พนัธกจิ : 1.) สร้างความมัน่คงและมูลค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งย ัง่ยนื

2.) เพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรและองคก์รเพ่ือผลิตงานท่ีสร้างความพอใจสูงสุดใหแ้ก่

ลูกคา้และเป็นท่ียอมรับของสงัคม

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะรักษาความเป็นผูน้าํ ในแง่ขนาดของสินทรัพยแ์ละรายไดร้วม ในกลุ่มผูป้ระกอบ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบ จัดหา ติดตั้ งระบบวิศวกรรม ท่ีเป็นบริษทัของคนไทย และ บริษทัได้พยายาม

พฒันาการดาํเนินงานโดยจะเนน้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน และดาํเนินงานใหเ้สร็จตรงตามเวลาท่ีกาํหนด เพื่อให้

สามารถแข่งขนัไดก้บับริษทัผูรั้บเหมาต่างชาติอ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีเป้าหมายท่ีจะขยายการรับงานในต่างประเทศ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) และประเทศขา้งเคียง
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นอกจากการให้บริการก่อสร้างและออกแบบ จดัหา ติดตั้งระบบวิศวกรรมแลว้ บริษทัมีความสนใจและ

อยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรับการลงทุนในโครงการสัมปทานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัและ

ใหผ้ลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสดท่ีสมํ่าเสมอ เช่น งานสมัปทานไฟฟ้า งานสมัปทานผลิตนํ้ าประปา งานบาํบดันํ้ าเสีย

การใหบ้ริการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและวทิยส่ืุอสาร รวมถึงระบบ ICT ท่ีใชใ้นสาํนกังานและหน่วยงานต่าง ๆ

เป็นตน้ อีกทั้งสนใจในธุรกิจใหม่ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือสร้างรายไดท่ี้แน่นอนและเป็นการลดความเส่ียงจากความแปรผนั

ของรายไดจ้ากธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจ ICT เป็นตน้

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั

พฒันาการทีสํ่าคญัของบริษัททีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอาํนาจในการควบคุมและลกัษณะการประกอบธุรกจิในปี 2564

ทีผ่่านมา มีดงัต่อไปนี้

เมษายน : วนัท่ี 30 เมษายน 2564 บริษทัจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 รูปแบบการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส์

(E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี

- มีมติอนุมติัใหง้ดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน

สุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษทั) จาํนวน 462,557,773 บาท

พฤษภาคม : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 มีมติให้บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ PLE) ดาํเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โครงการ “Holme

Ekkamai 22” โดยมี บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง มูลค่า

งาน 220 ลา้นบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน แลว้เสร็จประมาณเดือนกนัยายน 2565

ธันวาคม : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 มีมติใหส้ตัยาบนัในการขายคืน

หุน้ บริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั (BLP) ใหก้บักลุ่มผูถื้อหุน้เดิม (มีการอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 12/2564 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564) โดยสาเหตุมาจาก BLP ไดเ้ขา้ไปดาํเนินโครงการ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในเครือข่ายของ กสท. และโครงการ Android Box (OTT) และไม่ประสบ

ความสาํเร็จอนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในธุรกิจน้ี ส่งผลใหผ้ลประกอบการของ BLP มีผล

ขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น PLE จึงขายหุน้คืนทั้งหมด 115,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 11,500,000 บาท ซ่ึงไดรั้บชาํระครบถว้นแลว้
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

(หน่วย : พนับาท)

สายผลติภัณฑ์/

กลุ่มธุรกจิ

ดําเนินการโดย % การถือหุ้น

ของบริษัท

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

งานระบบ - บริษทั

- พแีอลอี อินเตอร์ฯ (ยนิูมา)

-

99.99

3,694,031

-

50.38

-

4,733,922

-

55.16

-

6,362,951- 67.89

-

งานก่อสร้างโยธา - บริษทั

- พแีอลอี อินเตอร์ฯ (ยนิูมา).

- กิจการร่วมคา้ พี เอ อาร์

-

99.99

100.00

3,637,453

-

-

49.61

-

-

3,845,098

-

-

44.80

-

-

3,009,021

-

-

32.11

-

-

งานบา้นเอ้ืออาทร - บริษทั - - - - - - -

อ่ืน ๆ - บริษทั

- บริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั

-

69.70

-

574

-

0.01

3,809

133

0.04

0.00

-

-

-

-

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,332,058 100.00 8,582,962 100.00 9,371,972 100.00

รายไดอ่ื้น 301,579 190,032 235,629

รายไดร้วม 7,633,637 8,772,994 9,607,601

1.2.2 ข้อมูลเกีย่วกับผลติภัณฑ์

(1) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ฯ (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) สามารถ

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลกัษณะของงานท่ีให้บริการ ไดแ้ก่ งานออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ

ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบส่ือสารโทรคมนาคม&ICT และงานก่อสร้างโยธา

นอกจากนั้นไดด้าํเนินการลงทุนและธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี

ระบบไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้ายอ่ย (Power Substation)

 ระบบจ่ายไฟ (Power Distribution)

 ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินเวลาไฟดับ (Electrical Power Supply & Emergency Power Supply

System)

 ระบบแสงสวา่ง (Lighting System)

 ระบบโทรศพัท์ (Telephone System)

 ระบบเสียง (Public Address System)

 ระบบเคร่ืองรับสญัญาณหลกั (Master Antenna)

 ระบบรักษาความปลอดภยั (Security System)

 ระบบสายล่อฟ้า (Lightning Protection System)

 ระบบควบคุมอาคารอตัโนมติั (Building Automation System)

 ระบบการจดัการพลงังาน (Energy Management System)

 Solar Power System
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ระบบปรับอากาศ  ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Air Conditioning System)

 ระบบระบายอากาศ (Ventilation)

 ระบบหอ้งทาํความเยน็ (Refrigeration)

 ระบบหอ้งสะอาด (Clean Room)

 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน (Automatic Temperature and Humidity Control System)

 ระบบอดัอากาศในบนัไดหนีไฟ (Pressurized Stairs)

 ระบบควบคุมปริมาณอากาศ (Variable Air Volume or VAV)

 District Cooling System

ระบบสุขาภิบาล

และระบบป้องกัน

อคัคภัีย

 ระบบท่อประปา (Plumbing System)

 ระบบผลิตไอนํ้าและนํ้าร้อน (Steam Boiler and Hot Water System)

 ระบบบาํบดันํ้ าเสีย (Waste Water and Sewage Treatment)

 ระบบนํ้าด่ืม (Drinking Water System)

 สระวา่ยนํ้ า (Swimming Pool)

 ระบบแก๊ส (Gas System)

 ระบบระบายนํ้าท้ิง (Drainage)

 ระบบดบัเพลิงแบบหวัฉีดโปรยนํ้า (Sprinkler System)

 ระบบสารสะอาดดบัเพลิง (FM 200 System)

 ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System)

 ระบบดบัเพลิงดว้ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 System)

 ระบบท่อดบัเพลิงและควบคุม (Fire Pumps and Controller)

 อุปกรณ์ดบัเพลิง (Fire Extinguish Equipment)

1. ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม

 ระบบเช่ือมโยงเครือข่ายเคเบิ้ลใยแกว้ (Optical Fiber)

 ระบบโทรศพัท์ TDMA (Time Division Multiple Access)

 ระบบโทรศพัทไ์ร้สาย (Wireless Telephone System)

 Telecommunication System

 Telephone System

 ระบบ ICT

งานก่อสร้างโยธา บริษทัประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทัว่ไป โดยครอบคลุมถึงการก่อสร้างอาคารสาํนกังาน อาคาร

พาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนยก์ารคา้ สถาบนัการศึกษา โรงแรม ท่ีพกัอาศยั โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินคา้

อาคารสนามบิน และโรงไฟฟ้า เป็นตน้
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(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีสํ่าคญั

ในการกาํหนดกลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั นอกจาก

การมุ่งเนน้ความสามารถในการรักษาสัดส่วนการตลาดภายใตส้ภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง และในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตวั กลุ่มบริษทัยงัมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวดว้ย กลยุทธ์การแข่งขนัและนโยบายการดาํเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี

(1) ช่ือเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู ้บริหาร กลุ่มบริษัทมีความรู้และ

ประสบการณ์การทาํงานภาคปฏิบติัในงานวิศวกรรมมากกวา่ 33 ปี และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ ทาํ

ให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทาํงานของวิศวกรระดับผูจ้ ัดการโครงการอีกต่อหน่ึง นอกจากน้ีหากมีการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีจะตอ้งนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชห้รือการเปล่ียนแปลงทางวิศวกรรมอ่ืนๆ กลุ่มบริษทัจะมี

ความสามารถในการนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว

(2) ผลงานอนัเป็นท่ียอมรับในอดีต ดว้ยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตของกลุ่ม

บริษทัท่ีไดส้ร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ลูกคา้จาํนวนมากไดใ้ห้ความเช่ือถือและความไวว้างใจในการกลบัมาใชบ้ริการ

ของกลุ่มบริษทัอีก รวมทั้งไดแ้นะนาํต่อไปยงัลูกคา้อ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงมีนโยบายหลกัในการท่ีจะรักษาและ

เสริมสร้างช่ือเสียงของบริษทั โดยดาํเนินการ ดงัน้ี

 การรักษาคุณภาพของผลงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับ

 การดาํรงไวซ่ึ้งความซ่ือสตัยต่์อวิชาชีพและมีจรรยาบรรณท่ีดีต่องานในสญัญา

 การดาํเนินงานในแต่ละโครงการให้แลว้เสร็จตามกาํหนดการท่ีไดต้กลงไวก้บั

ลูกคา้

 การดูแลผลประโยชน์ของลูกคา้เสมือนหน่ึงวา่บริษทัคือเจา้ของโครงการดงักล่าว

ดว้ย และ

 การบริการหลงัการขายและหลงัหมดสญัญาบริการ

(3) ความสามารถของบุคลากร กลุ่มบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบุคลากรซ่ึง

นบัเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดของกลุ่มบริษทั เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การแข่งขนั ดงัน้ี

 การพฒันาความรู้และความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นความรู้

ทางเทคนิควิชาการและการจดัการ

 การสร้างจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่องาน และสงัคม

 การสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีเป็นมิตร ทั้งกบับุคคล และส่ิงแวดลอ้ม

 การทาํงานเป็นทีม การประสานงานระหวา่งทีมวศิวกรและบุคลากรภายในองคก์ร

เพ่ือใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการท่ีดีเยีย่มแก่ลูกคา้

 การนําเอาระบบ KPI และ Balance Scores Card (BSC) เข้ามาใช้ว ัดผลการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานและบุคคล รวมถึงนาํระบบ Talent Management และ

Succession Plan เขา้มาใชเ้พ่ือวางแผนบุคลากรผูบ้ริหารของบริษทั
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(4) สถานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็ กลุ่มบริษทัให้ความสาํคญักบัโครงสร้างทางการเงินท่ี

มัน่คง โดยการรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้อยูใ่นระดบัตํ่า และระดบัสภาพคล่องท่ีเหมาะสมจะช่วย

ลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีอตัราส่วนของ

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 3.95 เท่า โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 1.08 เท่า มีกระแสเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

จาํนวน 815.81 ลา้นบาท และยงัมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ีได้รับการสนับสนุนจากธนาคารหลายแห่งเพ่ือใช้ในการ

ดาํเนินการ ในวงเงินสินเช่ือรวมกวา่ 40,367 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน

(5) ประสิทธิภาพในการจดัการกลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะพฒันาระบบการทาํงานและ

การจดัการส่วนกลางอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและพฒันาความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ โดยไดรั้บการรับรองการบริหารงานคุณภาพมาตั้งแต่ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2543 (ISO 9002:1994) เม่ือ

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2546 ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 จากบริษทั BVQI จาํกดั และบริษทั

ไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 โดย บริษทั Bureau Veritas Certification

(Thailand) Ltd. เป็นผูป้ระเมินและใหก้ารรับรองในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 บริษทัยงัคงมีการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ

ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการตรวจติดตามจาก บริษทั Bureau Veritas ทุก ๆ 6 เดือน รวมทั้งในส่วนของบริษทั

เองยงัมีการสุ่มตรวจภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยการประยกุตห์ลกัการในการตรวจแบบ Process Approach (การพิจารณาอยา่ง

เป็นกระบวนการ)โดยสถาบนัดงักล่าวไดมี้การทบทวนการรับรองทุกปี และในปี 2560 บริษทัไดก้ารรับรองมาตรฐานสากล

ISO 9001:2015 จนถึงปัจจุบนั

(6) การจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายในการจดัซ้ือ เพ่ือ

สร้างความโปร่งใสและสร้างการแข่งขนัระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการรับประกนัวา่ตน้ทุนของบริษทัอยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงร่วมมือกบั Supply Chain ในการพฒันาและปรับปรุงการทาํงาน และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจาํหน่าย และช่องทางการจาํหน่าย

ลกัษณะลูกคา้ของกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ลูกคา้ภาคเอกชน เช่น อาคารสาํนกังาน อาคารพาณิชย์

ท่ีอยูอ่าศยั โรงแรม โรงพยาบาล ศูนยก์ารคา้ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ และภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจ โดยสดัส่วนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้แต่ละประเภทในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา

หน่วย : ลา้นบาท

ประเภท
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ภาคเอกชน 5,715.00 66.27 1,349.00 9.40 1,493.40 20.39

ภาครัฐ 2,908.43 33.73 12,998.47 90.60 5,830.11 79.61

รวม 8,623.43 100.00 14,347.47 100.00 7,323.51 100.00

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัเร่ิมเขา้รับงานภาครัฐเพ่ิมข้ึน แมว้่าในการเขา้ร่วมประมูลงานจากภาครัฐจะตอ้ง

คาํนึงถึงรายละเอียดและคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด (Terms of Reference หรือ TOR) ของแต่ละหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู ้

จา้ง โดยผูท่ี้จะเขา้ร่วมประมูลงานกบัภาครัฐจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานในอดีตหรือมีรายช่ือข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานราชการ

นั้น ๆ ในปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีช่ือข้ึนทะเบียนไวก้บัหน่วยงานราชการ เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย

(รฟม.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัมี
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นโยบายท่ีจะข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานต่าง ๆ มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับงานในส่วนของภาครัฐบาล เน่ืองจาก

ภาครัฐบาลมีนโยบายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นพลงังานไฟฟ้า, ขนส่งมวลชน และ

ส่ือสารโทรคมนาคม อยา่งต่อเน่ือง

ในการรับงานของกลุ่มบริษทัจะมีทั้งการเป็นผูรั้บเหมา โดยตรงจากลูกคา้และผา่นการรับเหมาช่วง ซ่ึงในหลายปีท่ีผา่น

มา ประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่างานรวมทั้ง 2 ประเภท มาจากการประมูลงาน ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือมาจากการติดต่อเจรจา

ต่อรอง โดยส่วนใหญ่แลว้กลุ่มบริษทัจะรับงานจากการเป็นผูรั้บเหมาโดยตรงจากลูกคา้ เน่ืองจากจะไดรั้บราคาและเง่ือนไข

การชาํระเงินท่ีดีกว่า ส่วนการรับเหมาช่วงนั้นกลุ่มบริษทัใชเ้พ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางเขา้หาลูกคา้และช่องทางการจาํหน่าย

โดยผา่นบริษทัก่อสร้างขนาดใหญ่หรือบริษทัก่อสร้างขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น บริษทั อิตาเล่ียนไทย จาํกดั (มหาชน)

, บริษทั ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน), บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน),Marubeni

Corporation เพื่อเป็นการสร้างผลงานทางดา้นงานของภาครัฐ และผลงานในตลาดต่างประเทศ เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่การ

ประมูลงานของภาครัฐหรือโครงการในต่างประเทศจะเป็นลกัษณะสัญญาเดียวสาํหรับงานรับเหมาก่อสร้างและงานระบบ

วิศวกรรม และผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัจะใหผู้รั้บเหมาช่วงเป็นผูด้าํเนินการงานระบบวิศวกรรม โดยสดัส่วนงานของบริษทั

ระหวา่งการติดต่อลูกคา้โดยตรงและผา่นการรับเหมาช่วงในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี

หน่วย : ลา้นบาท

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมุ่งท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ เพ่ือสร้างโอกาสในการ

ไดรั้บงานโครงการใหม่ๆ จากลูกคา้เดิมในอนาคต โดยในปี 2564 สัดส่วนงานของกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บจากลูกคา้ใหม่เฉล่ีย

ประมาณ 83.20% และลูกคา้เดิมเฉล่ียประมาณ 16.80% ลูกคา้เดิมของบริษทัซ่ึงให้ความเช่ือถือและไวว้างใจบริษทั เช่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงแรมในเครือภูเก็ตอาร์คาเดียร์ ทอ้ปส์ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หา้งสรรพสินคา้

เซ็นทรัลพลาซ่า, โนเบิลกรุ๊ป, กลุ่ม CP และ TCC เป็นตน้

(ข) สภาพการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ส่ีของปี 2564 ขยายตวัร้อยละ 1.9 ปรับตวัดีข้ึนจากการลดลงร้อย

ละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2564

ขยายตวัจากไตรมาสท่ีสามของปี 2564 ร้อยละ 1.8 (QoQ_SA)

 ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินคา้และบริการ และการใชจ่้ายภาครัฐขยายตวัเร่งข้ึน

การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐกลบัมาขยายตวั ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนปรับตวัลงลด

 ด้านการผลิต สาขาการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บ

สินค้า และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ กลับมาขยายตัว สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมฯ ขยายตัวต่อเน่ือง สาขา

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงชะลอตวั ส่วนสาขาท่ีพกัแรมและบริการ ดา้นอาหาร และสาขาการก่อสร้างลดลง

ประเภท
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

การติดต่อลูกคา้โดยตรง 6,212.43 72.04 14,077.47 98.12 6,656.50 90.89

การรับเหมาช่วง 2,411.00 27.96 270.00 1.88 667.01 9.11

รวม 8,623.43 100.00 14,347.47 100.00 7,323.51 100.00
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 รวมทั้งปี 2564 เศรษฐกิจไทย ขยายตวัร้อยละ 1.6 ปรับตวัดีข้ึนจากการลดลงร้อยละ

6.2 ในปี 2563 โดยมูลค่าการส่งออกสินคา้ การอุปโภคบริโภคเอกชน และการลงทุนรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.8 ร้อยละ 0.3

และร้อยละ 3.4 ตามลาํดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 1.2 และดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP

ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสทีส่ี่ และทั้งปี 2564 ในด้านการผลติ สาขาก่อสร้าง

สาขาก่อสร้าง : ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อน

หน้า ตามการลดลงของการก่อสร้างภาคเอกชน ในขณะท่ีการก่อสร้างของรัฐบาลกลบัมาขยายตวั โดยในไตรมาสน้ี การ

ก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ 0.7 แต่ปรับตวัดีข้ึนจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า (การก่อสร้างของรัฐบาล

เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.1 ปรับตวัดีข้ึนจากการลดลงร้อยละ 10.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ ในขณะท่ีการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจลดลง

ร้อยละ 14.8) ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชน ลดลงต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 5 ร้อยละ 0.9 ตามการลดลงของการก่อสร้างอ่ืนๆ

เป็นสาํคญั ในขณะท่ีการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัและก่อสร้างอาคารท่ีมิใช่ท่ีอยูอ่าศยัขยายตวัต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อนหนา้ ดชันี

ราคาวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึนต่อต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 5 ร้อยละ 9.8 ตามการเพิ่มของดชันีราคาหมวดเหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็

(เพิ่มข้ึนร้อยละ 35.5) หมวดผลิตภณัฑค์อนกรีต (เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6) และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (เพิ่มข้ึนร้อยละ

3.9)

รวมทั้งปี 2564 สาขาการก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 2.7 เร่งข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 1.3

ในปี 2563 โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตวัร้อยละ 4.7 (การก่อสร้างของรัฐบาลขยายตวัร้อยละ 7.0 ในขณะท่ีการก่อสร้าง

ของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 0.1) ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.6

แนวโน้มเศรษฐกจิไทย ปี 2565

คาดวา่จะขยายตวัในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนสาํคญัจากการปรับตวัดีข้ึนของ

อุปสงคภ์ายในประเทศการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียว รวมทั้งการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของการส่งออก และแรงขบัเคล่ือน

จากการลงทุนภาครัฐ โดยคาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้ในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตวัร้อยละ 4.9 การอุปโภคบริโภค และ

การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 4.5 และร้อยละ 3.8 ตามลาํดบั และการลงทุนภาครัฐขยายตวัร้อยละ 4.6 ส่วนอตัราเงิน

เฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.5-2.5 และดุลบญัชีเดินสะพดัจะเกินดุลร้อยละ 1.5 ของ GDP

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2565 ควรให้ความสําคญักบั (1) การป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศให้อยู่ในวงจํากัด (2) การสนับสุนนการฟ้ืนตัวของภาคธุรกิจ ควบคู่

ไปกับการดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจํากัดในการฟ้ืนตัว (i) การเร่งรัดติดตามมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย และมาตรการเสริมสภาพคล่องเพ่ิมเติมสาํหรับกลุ่มท่ียงัมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงและในสาขาเศรษฐกิจท่ียงัมี

ขอ้จาํกดัในการฟ้ืนตวั (ii) การแกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงานควบคู่ไปกบัการพิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือแรงงาน

เพ่ิมเติม (iii) การเร่งรัดมาตรการปรับโครงสร้างหน้ีภาคธุรกิจ (3) การรักษาแรงขับเคล่ือนจากการใช้จ่ายภายในประเทศ

(i) การติดตามและประเมินผลมาตรการต่าง ๆ ท่ีดาํเนินการไปแลว้และอยู่ระหว่างดาํเนินการ เพื่อให้สามารถเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมาย (ii) การดูแลกลไกตลาดเพ่ือแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคา้ รวมทั้งผลกระทบ

จากราคาสินคา้เกษตรตกตํ่า (iii) การพิจารณาการใช้จ่ายภายใตง้บประมาณรายจ่ายประจาํปี 2565 และ 2566 โดยให้

ความสาํคญัมากข้ึนกบัโครงการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างงานสร้างอาชีพในระดบัชุมชน เพ่ือรองรับแรงงานยา้ย

กลบัภูมิลาํเนา (4) การดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยให้ความสาํคญักบัมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี

ให้แก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ควบคู่ไปกบัการดาํเนินมาตรการจูงใจในการชาํระหน้ีและบรรเทาภาระหน้ีสินท่ีสาํคญั (5)

การขับเคล่ือนการส่งออกสินค้า โดย (i) การขบัเคล่ือนการส่งออกสินคา้สําคญัไปยงัตลาดหลกัควบคู่กบัการสร้างตลาด

ใหม่ให้กบัสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ (ii) การพฒันาสินคา้ส่งออกใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน (iii) การแกปั้ญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
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ระบบการขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ (iv) การใชป้ระโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค

(RCEP) ควบคู่ไปกบัการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการคา้เสรีท่ีกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนของการเจรจา (v) การปกป้องความ

เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการผลิต (6) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดย

(i) การเร่งรัดให้ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุมติัและออกบตัรส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการลงทุนจริง (ii) การแกไ้ขปัญหาท่ี

นกัลงทุนและผูป้ระกอบการต่างชาติเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ (iii) การดาํเนินมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก (iv) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษต่าง

ๆ รวมถึงขบัเคล่ือนพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภาค (v) การลงทุนพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดา้นคมนาคมขนส่งท่ีสาํคญั (vi) การพฒันากาํลงัแรงงานทกัษะสูง เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (7) การขับเคล่ือน

การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (8) การติด เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของภาคเศรษฐกิจ

ต่างประเทศ และ (9) การขับเคล่ือนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการ

กระจายรายได้ และปรับตวัเข้าสู่สังคมคาร์บอนตํา่

ทีม่า : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

EIC คาดมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐปี 2021 ขยายตัว 6%YoY โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความ

คืบหน้าของโครงการเมกะโปรเจกต์ อย่างไรก็ดี การระบาดของ COVID-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง รวมถึงการดําเนิน

กจิกรรมก่อสร้างภายใต้มาตรการ Bubble and seal สร้างแรงกดดันต่อภาคก่อสร้างในช่วงที่เหลือของปี ทั้งน้ีในปี 2021 การ

ก่อสร้างภาครัฐไดรั้บปัจจยัหนุนจากการเร่ิมก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3

สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั เฟส 3 โครงการเมืองการบินภาคตะวนัออก

เฟส 1 โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ รันเวยท่ี์ 3 นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลายโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างมาจากในอดีต และมี

ความคืบหนา้ เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี สายบางปะอิน-นครราชสีมา ส่งผลให้มีเม็ดเงิน

ทยอยเขาสู่การก่อสร้างภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง

สําหรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2021 (2564) ของ 4 หน่วยงานหลกัท่ีลงทุนภาคก่อสร้าง

ไดแ้ก่ กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผงัเมือง ขยายตวัจากปีก่อนหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทางหลวงไดรั้บงบประมาณกว่า 126,000 ลา้นบาท (+11%YoY) ซ่ึงส่วนใหญ่ใชก่้อสร้างปรับปรุง

ทางหลวงและสะพาน รวมถึงกรมชลประทานไดรั้บงบประมาณกวา่ 74,000 ลา้นบาท (+9%YoY) ซ่ึงส่วนใหญ่ใชก่้อสร้าง

ขยายพ้ืนท่ีชลประทาน
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อีกทั้ง อตัราการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2021 (2564) ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2021 อยู่ท่ี

48% ของงบลงทุนสูงกวา่ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ซ่ึงอยูท่ี่ 34% ของงบลงทุน ทาํใหมู้ลค่าการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ ส้ิน

เดือนมิถุนายน 2021 อยูท่ี่ 258,583 ลา้นบาท (+47%YTD) หนุนให้เม็ดเงินกระจายเขา้สู่การก่อสร้างภาครัฐในช่วงคร่ึงแรก

ของปี 2021 สูงเช่นกนั

จากความคืบหน้าของโครงการเมกะโปรเจกต์ ทั้งโครงการท่ีเพ่ิงเร่ิมก่อสร้างในปี 2021 และ

โครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างมาจากในอดีต อีกทั้ง งบประมาณของหน่วยงานหลกัท่ีลงทุนภาคก่อสร้างในปีงบประมาณ

2021 (2564) ท่ีขยายตวัจากปีก่อนหนา้ ประกอบกบัมูลค่าการเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2021 ท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กวา่ช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา หนุนใหใ้นช่วงคร่ึงแรกของปี 2021 มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐอยูท่ี่ 438,295 ลา้นบาท (+17%

YTD)

EIC มองว่า แมใ้นช่วงคร่ึงแรกของปี 2021 มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐจะขยายตวัในอตัราสูง แต่

ภาคก่อสร้างเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 โดยคาํสั่งปิดแคมป์คนงาน

ก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2021 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้โครงการก่อสร้างภาครัฐในกรุงเทพฯ และปริมณฑลหยุดชะงัก

สอดคลอ้งตามมูลค่าการเบิกจ่ายงบลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2021 ท่ีลดลงมาอยูท่ี่ 33,966 ลา้นบาท (-15%YoY) อีกทั้ง ความ

เส่ียงการระบาดของ COVID-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างในช่วงท่ีเหลือของปี อาจส่งผลให้ตอ้งมีการปิดแคมป์คนงาน

ก่อสร้างบางแห่งอีกด้วย รวมถึงขอ้กาํหนดการดาํเนินกิจกรรมก่อสร้างภายใต้มาตรการ Bubble and seal ตั้ งแต่เดือน

สิงหาคม 2021 เป็นตน้ไปสร้างแรงกดดนั โดยอาจทาํให้การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในระยะขา้งหน้าล่าชา้ออกไป จาก

ขอ้จาํกดัดา้นสุขอนามยั และการเวน้ระยะห่าง ท่ีอาจส่งผลกระทบใหป้ระสิทธิภาพการก่อสร้างลดลง

นอกจากน้ี ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2020 มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐยงัขยายตวัในอตัราสูงถึง

11%YoY จากการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้ฐานในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2020 อยูใ่นระดบัสูง ส่งผลให้

EIC คาดวา่ มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2021 จะมีแนวโนม้หดตวั -5% และส่งผลให้มูลค่าการก่อสร้าง

ภาครัฐโดยรวมในปี 2021 จะอยูท่ี่ราว 806,000 ลา้นบาท (+6%YoY) โดยเป็นการขยายตวัอยา่งเน่ืองจากปี 2020 ท่ีขยายตวั

5%YoY
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สําหรับแนวโน้มปี 2022 การก่อสร้างภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยขับเคล่ือนสําคัญของภาคก่อสร้าง

จากความคืบหน้าของโครงการเมกะโปรเจกต์ รวมถึงการเร่ิมก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ EIC คาดวา่ มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐ

ในปี 2022 มีแนวโนม้อยูท่ี่ราว 858,000 ลา้นบาท (+6%YoY) โดยเป็นผลมาจากความคืบหนา้ของโครงการเมกะโปรเจกตท่ี์

สาํคญัท่ีดาํเนินการก่อสร้างอยา่งต่อเน่ืองมาจากในอดีต เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน โครงการพฒันา

ท่าเรือแหลมฉบงั เฟส 3 โครงการเมืองการบินภาคตะวนัออก เฟส 1 โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ รันเวยท่ี์ 3

นอกจากน้ี การเร่ิมประมูลและเร่ิมก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ใหม่ ๆ ทั้งโครงการขยาย

เส้นทางรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง โครงการขยายสนามบิน และโครงการทางถนน จะทาํใหมี้เมด็เงินทยอยเขา้

สู่ภาคก่อสร้างภาครัฐ ในปี 2022 อย่างต่อเน่ืองเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ยงัตอ้งจบัตาการประมูลและลงนามสัญญาโครงการ

ใหม่ ๆ ท่ีอาจมีความล่าชา้ และส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2022 ได้

ขณะที่งบประมาณของหน่วยงานหลักที่ลงทุนภาคก่อสร้างในปีงบประมาณ 2022 (2565) ที่หด

ตัวอาจช่วยหนุนมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐได้มากนัก ทั้งน้ีงบประมาณของหน่วยงานหลกัท่ีลงทุนภาคก่อสร้าง ไดแ้ก่ กรม

ทางหลวงชนบท ในปีงบประมาณ 2022 (2565) หดตวั -8%YoY และ -5%YoY ตามลาํดบัสอดคลอ้งตามภาพรวมของการ

จดัสรรงบประมาณปี 2022 (2565) ท่ีถูกปรับลดลงจากปีก่อนหนา้ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ดงันั้น งบประมาณ

ในส่วนน้ีจึงอาจช่วยหนุนมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2022 ได้ไม่มากนัก แตกต่างจากสถานการณ์ในปี 2021 ท่ี

งบประมาณในปีงบประมาณ 2021 (2564) ของหน่วยงานหลกัท่ีลงทุนภาคก่อสร้างขยายตวัจากปีก่อนหน้า จึงกล่าวไดว้่า

ปัจจยัหนุนมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2022 จะมาจากความคืบหนา้ของโครงการเมกะโปรเจกต์ รวมถึงการเร่ิมก่อสร้าง

โครงการใหม่ ๆ เป็นหลกั

การก่อสร้างภาคเอกชนยัง มีทิศทางชะลอตัวตามการหดตัวอ ย่างต่อ เ น่ืองของภาค

อสังหาริมทรัพย์ โดย EIC คาดว่า มูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2021 อยู่ที่ราว 514,000 ล้านบาท (-7%YoY) โดยเป็น

การปรับลดลงทั้งในส่วนของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั และเชิงพาณิชย์ ทั้งน้ีการระบาดของ COVID-19 ส่งผล

ให้หน่วยท่ีอยูอ่าศยัขายไดใ้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลปรับลดลงต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2020 โดยในปี 2020 หน่วยท่ีอยูอ่าศยั

ขายไดอ้ยูท่ี่ 65,279 หน่วย (-35%YoY) นบัเป็นระดบัตํ่าสุดในรอบ 11 ปี และมาในปี 2021 นบัตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ท่ี

การระบาดรุนแรงขึ้น สร้างแรงกดดนัใหห้น่วยท่ีอยูอ่าศยัขายไดใ้นปี 2021 ไม่สามารถฟ้ืนตวัได้ โดย EIC คาดวา่หน่วยท่ีอยู่

อาศยัขายไดใ้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2021 อยูท่ี่ 57,300 หน่วย (-12%YoY)
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ทั้งน้ีสถานการณ์ดงักล่าว ส่งผลให้ผูป้ระกอบการท่ีอยู่อาศยัยงัตอ้งเน้นการระบายสต็อก และ

เปิดตวัโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่อย่างระมดัระวงั โดยผูป้ระกอบการยงัชะลอเปิดโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ออกไปในช่วงท่ี

เหลือของปี 2021 ส่งผลให้ EIC คาดว่า หน่วยท่ีอยู่อาศยัเปิดตวัใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2021 อยู่ท่ี 47,000

หน่วย (-36%YoY) หดตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2020 ท่ีมีหน่วยท่ีอยูอ่าศยัเปิดตวัใหม่อยูท่ี่ 73,043 หน่วย (-39%YoY)

ขณะท่ีผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชยก์็ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ COVID-

19 ดว้ยเช่นกนั โดยการปิดกิจการของภาคธุรกิจ และมาตรการให้พนกังานทาํงานท่ีบา้น ทาํให้ภาคธุรกิจยกเลิกหรือลดการ

เช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังาน ส่งผลให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคารสาํนกังานยงัหดตวัอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 5 เดือนแรกของปี

2021

ในส่วนของพื้นท่ีคา้ปลีกไดรั้บผลกระทบจากคาํสั่งล็อกดาวน์ท่ีผ่านมา โดยสามารถเปิดบริการ

เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารแบบซ้ือกลบับา้นและเดลิเวอร่ี ทาํให้ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถแบกรับ

ตน้ทุนค่าเช่าไดย้กเลิกสัญญาเช่าพื้นท่ีไป แมว้า่จะมีการผ่อนคลายคาํสั่งลอ็กดาวน์ให้พ้ืนท่ีคา้ปลีกเปิดให้บริการไดแ้ลว้ แต่

คาดวา่สถานการณ์จะยงัไม่ดีข้ึน โดยอตัราการเช่าพื้นท่ีลดลงมา รวมถึงผูป้ระกอบการไม่สามารถปรับข้ึนค่าเช่าได้ อยา่งไรก็

ตามการขออนุญาตก่อสร้างพื้นท่ีคา้ปลีกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2021 สามารถฟ้ืนตวัจากฐานท่ีตํ่ามากในช่วง 5 เดือนแรก

ของปี 2020 ท่ีหดตวั -47%YTD แมผู้ป้ระกอบการยงัขยายพื้นท่ีรองรับการฟ้ืนตวัของธุรกิจคา้ปลีก แต่ก็พบว่ายงัมีความทา้

ทา้ยจากความนิยมซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว ท่ีอาจทาํให้การเดินทางมาซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้าน

ลดลง ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งปรับกลยทุธ์เพ่ือดึงดูดการเดินทางมาซ้ือสินคา้ท่ีหนา้ร้านต่อไป
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สําหรับในปี 2022 มูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนจะยังมีแนวโน้มทรงตัว เน่ืองจากยังเผชิญความ

ท้าทายจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟ้ืนตัวได้ช้า ทั้งภาคธุรกิจยงัคงมาตรการให้พนักงานทาํงานท่ีบา้นสลบักบัการเขา้มา

ทาํงานท่ีออฟฟิต รวมถึงความนิยมซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้

ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ มีแนวโน้มชะลอหรือทบทวนการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ขณะท่ี

ผูป้ระกอบการท่ีอยูอ่าศยั มีแนวโนม้พฒันาโครงการขนาดเลก็ลง เพื่อใหส้ามารถปิดการขายไดร้วดเร็ว โดยคาดวา่มูลค่าการ

ก่อสร้างภาคเอกชนจะยงัมีแนวโนม้ทรงตวัจากปี 2021

ETC มองว่า ในปี 2022 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีแนวโน้มปรับกลยุทธ์รับงานก่อสร้าง

ภาครัฐมากขึน้รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก มีแนวโน้มหันมาเป็นผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างภาครัฐมากขึน้

ท่ามกลางแนวโนม้การฟ้ืนตวัไดช้า้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นแรงกดดนัให้ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่มีแนวโนม้ปรับกล

ยทุธ์หนัมารับงานก่อสร้างภาครัฐ รวมถึงร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnerships : PPP) มากข้ึน

ในปี 2022 อีกทั้ง ยงัให้ความสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพขององคก์ร เพ่ือให้สามารถเขา้ร่วมประมูลงานก่อสร้างภาครัฐได้

อยา่งหลากหลาย ขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีเนน้การรับงานภาคเอกชนเป็นหลกั อาจตอ้งปรับกลยทุธ์หนัไปรับงานประเภทรีโน

เวท โดยยงัมีโอกาสจากการท่ีผูป้ระกอบการโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชยบ์างราย โดยเฉพาะอยา่งยิง่พื้นท่ีคา้ปลีก มี

การรีโนเวทพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการฟ้ืนตวัของธุรกิจ หากการระบาดของ COVID-19 บรรเทาลง

ในส่วนของผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็กก็ไดรั้บผลกระทบจากการฟ้ืนตวัไดช้า้ของภาค

อสงัหาริมทรัพยเ์ช่นกนั โดยมีแนวโนม้หนัมาเป็นผูรั้บเหมาช่วงงานก่อสร้างภาครัฐมากข้ึน ทั้งน้ีงบประมาณของหน่วยงาน

หลกัท่ีลงทุนภาคก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมทางหลวงชนบท ในปีงบประมาณ 2022 (2565) ท่ีหดตวัจากปีก่อนหน้า

อาจส่งผลกระทบใหโ้ครงการก่อสร้างในภูมิภาคมีแนวโนม้ชะลอหรือหยดุชะงกัไป ทาํใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็

สูญเสียโอกาสในการเขา้ประมูลและก่อสร้างโครงการขนาดกลางและเลก็ในภูมิภาคตามมา

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกบัความท้าทายจากภาวะต้นทุนราคาเหลก็ และแรงงานที่

อยู่ในระดบัสูงในปี 2022 โดยการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของจีนทาํให้ความตอ้งการใชเ้หลก็ยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2021

อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนสินแร่เหล็กท่ีมีแนวโนม้ลดลงจากปริมาณการผลิตจากสหรัฐอเมริกา และบราซิลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะช่วย

บรรเทาความร้อนแรงของราคาเหลก็จีนลงไดส่้วนหน่ึง โดย EIC คาดวา่ ในปี 2022 ราคาเหลก็ทรงยาวจีนจะปรับตวัลดลง

มาอยูท่ี่ 733 บาท/ตนั จากในปี 2021 ซ่ึงอยูท่ี่ 785 บาท/ตนั อยา่งไรก็ดี ระดบัราคาดงักล่าว ยงัถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัสูงกวา่ใน

อดีตท่ีราว 500-600 บาท/ตนั โดยราคาเหลก็ทรงยาวจีนท่ียงัมีแนวโนม้อยูใ่นระดบัสูงน้ี ส่งผลให้ราคาเหลก็ไทยจะยงัอยูใ่น

ระดบัสูงตามไปดว้ย
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นอกจากน้ี คาํสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2021 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้แรงงาน

ขา้มชาติ และแรงงานต่างจงัหวดั ออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และยงัไม่กลบัเขา้พื้นท่ีไดท้ั้งหมด ขณะท่ีผูป้ระกอบการ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการภาครัฐ ตอ้งเร่งดาํเนินการก่อสร้างใหท้นัตามกาํหนดการส่งมอบงานในช่วงเดือนสิงหาคม และ

กนัยายน 2021 ซ่ึงเป็นช่วงโคง้สุดทา้ยของปีงบประมาณ 2021 (2564) ทาํให้ผูป้ระกอบการเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงาน

และตน้ทุนแรงงานพุ่งสูงข้ึน รวมถึงภาวะขาดแคลนแรงงาน และตน้ทุนแรงงานท่ีพุ่งสูงข้ึนน้ี อาจลากยาวไปถึงปี 2022 อีก

ดว้ย

ทั้งน้ีผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีทาํให้เกิดรูปแบบการดาํเนินชีวิต

วิถีใหม่ (New normal) ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งติดตามแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือนาํมาสู่การปรับรูปแบบการก่อสร้างให้

ตอบโจทยว์ิถีชีวิตผูบ้ริโภค และภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งทนัท่วงที ไม่วา่จะตลาดท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีความ

นิยมซ้ือท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ และการก่อสร้างก็จะตอ้งตอบโจทยแ์นวโนม้ท่ีผูค้นใชชี้วิตอยูก่บับา้นมากข้ึน อีกทั้ง มาตรการให้

พนกังานทาํงานท่ีบา้นสลบักบัการเขา้มาทาํงานท่ีออฟฟิต จะทาํใหรู้ปแบบการก่อสร้างอาคารสาํนกังานเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมท่ีมุ่งเนน้พ้ืนท่ีสาํหรับท่ีนัง่ทาํงานประจาํของพนกังาน ไปสู่การปรับท่ีนัง่ทาํงานของพนกังานให้มีความยืดหยุน่มากข้ึน

ให้ความสาํคญักบัการขยายพ้ืนท่ีส่วนกลาง รวมถึงการให้ความสาํคญักบัระบบติดต่อส่ือสารมากข้ึน เพื่อรองรับการทาํงาน

แบบ remote work หรือแมแ้ต่พื้นท่ีคา้ปลีก ท่ีอาจตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการก่อสร้างใหมี้สดัส่วนของพื้นท่ี outdoor มากข้ึน

นอกจากน้ี เทรนดส่ิ์งปลูกสร้างยคุใหม่ ยงัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการนาํเทคโนโลยี อยา่งระบบอตัโนมติัและเซ็นเซอร์มาใช้

มากข้ึน เพ่ือลดการสัมผสั ควบคู่ไปกบัการคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อย่างการก่อสร้างอาคารหรือท่ีอยู่อาศยั

ประหยดัพลงังาน และการใชว้สัดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

ความท้าทายสําคัญสําหรับการเติบโตของภาคก่อสร้างในระยะต่อไป ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ

(Productivity) รวมถึงยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติจํานวนมาก ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของภาคก่อสร้างคิดเป็น

สัดส่วนรวม 8% ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ สะทอ้นวา่ภาคก่อสร้างมีบทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี แรงงานก่อสร้างสามารถสร้างผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไดร้าว 200,000 บาท/คน/ปี แต่จะ

พบวา่ productivity ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถปรับตวัดีข้ึนจากในอดีตไดม้ากนกั

นอกจากน้ี การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุยงัทาํให้จาํนวนแรงงานในภาคก่อสร้างมีแนวโน้มลดลง

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แรงงานอายรุาว 15-40 ปี ท่ีในปี 2014 คิดเป็นสัดส่วน 48% ของจาํนวนแรงงานในภาคก่อสร้างโดยรวม

ค่อย ๆ ลดลงมาอยู่ท่ี 45% ของจาํนวนแรงงานในภาคก่อสร้างโดยรวมในปี 2020 อีกทั้ง ค่าจา้งแรงงานพื้นฐานของภาค

ก่อสร้างยงัอยู่ในระดบัตํ่ากว่าภาคธุรกิจอ่ืน ๆ โดยค่าจา้งแรงงานพ้ืนฐานของภาคก่อสร้างในปี 2020 โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 7,529

บาท/เดือน ขณะท่ีค่าจา้งแรงงานพ้ืนฐานของภาคธุรกิจอ่ืน ๆ อยา่งคา้ส่ง/คา้ปลีก การผลิต และโรงแรม/ร้านอาหารจะอยูใ่น

ระดบัสูงกวา่โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 8,499 บาท/เดือน 8,845 บาท/เดือน และ 9,034 บาท/เดือน ตามลาํดบั2

กล่าวไดว้่าค่าจา้งแรงงานพื้นฐานของภาคก่อสร้างท่ีอยู่ในระดบัตํ่า ทาํให้ภาคก่อสร้างเผชิญ

สถานการณ์การไหลออกของแรงงานไปยงัภาคธุรกิจอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัสัดส่วนแรงงานอายุน้อยในภาค

ก่อสร้างท่ีค่อย ๆ ลดลงจากเทรนด์การเขา้สู่สังคมสูงอายุ ท่ามกลางความตอ้งการใชแ้รงงานพ้ืนฐานอย่างเขม้ขน้ของภาค

ก่อสร้าง ทาํให้ภาคก่อสร้างยงัตอ้งพ่ึงพาแรงงานต่างชาติจาํนวนมาก โดยในปี 2020 จาํนวนแรงงานต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน

ราว 17% ของจาํนวนแรงงานในภาคก่อสร้างทั้งหมด

___________________________________
2 ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 18

การนําเทคโนโลยีก่อสร้างมาใช้อย่างแพร่หลาย ควบคู่การ upskill แรงงาน จะช่วยยกระดับ

productivity ภาคก่อสร้าง ภาคก่อสร้างยงัเป็นภาคธุรกิจท่ีมีความตอ้งการแรงงานพ้ืนฐานอย่างเขม้ขน้ ขณะท่ีการนํา

เทคโนโลยีมาใชย้กระดบั productivity ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า โดยเป็นผลมาจากการกระจายงานก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีมีกิจกรรม

และขั้นตอนการทาํงานท่ีหลากหลายไปยงัผูรั้บเหมาช่วง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็กท่ียงัขาดองค์

ความรู้และเงินทุนในการเขา้ถึงเทคโนโลยก่ีอสร้าง ทาํใหก้ารใชเ้ทคโนโลยส่ีวนใหญ่ยงักระจุกตวัอยูใ่นผูป้ระกอบการขนาด

ใหญ่ และผูป้ระกอบการขนาดกลางบางส่วนเท่านั้น อีกทั้ง ในช่วงท่ีผา่นมา แมภ้าคก่อสร้างจะเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงาน

แต่ก็ยงัสามารถพ่ึงพาแรงงานต่างชาติได้ จึงยงัไม่มีความจําเป็นหรือแรงจูงใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับ

productivity หรือทดแทนแรงงานมากนกั

ทั้ งน้ี ปัจจุบนัการใช้เทคโนโลยีในภาคก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นการนํามาใช้เฉพาะในบาง

ขั้นตอนเท่านั้น เช่น ขั้นตอนการก่อสร้างแบบสําเร็จรูปอย่าง Prefabrication และ Modular การบริหารจดัการโครงการ

ก่อสร้างท่ีมีการใช้ Building Information Modeling (BIM) และ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยการใชเ้ทคโนโลยี

เหล่าน้ียงัจาํกดัในผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการขนาดกลางบางส่วนเท่านั้น ขณะท่ีเม่ือพิจารณา supply chain

ของภาคก่อสร้าง จะพบวา่มีขั้นตอนและกิจกรรมการทาํงานท่ีหลากหลาย ตั้งแต่การจดัหาวสัดุก่อสร้าง การสาํรวจพื้นท่ีการ

ก่อสร้าง การส่งมอบงานไปจนถึงการบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ หลงัการส่งมอบงาน

EIC มองวา่ การนาํเทคโนโลยก่ีอสร้างมาใชอ้ยา่งแพร่หลายมากข้ึน จะช่วยเพิ่ม productivity ภาค

ก่อสร้าง โดยผูป้ระกอบการขนาดใหญ่และกลาง ซ่ึงมีความพร้อมทั้งดา้นองคค์วามรู้และเงินทุนในการเขา้ถึงเทคโนโลยี

ก่อสร้าง อาจขยายการใชเ้ทคโนโลยจีากท่ีใชเ้ฉพาะขั้นตอนการก่อสร้าง และบริหารจดัการโครงการก่อสร้างเป็นหลกั ไปสู่

การใชเ้ทคโนโลยีตลอด supply chain ตั้งแต่จดัหาวสัดุก่อสร้าง สาํรวจพื้นท่ี ส่งมอบงานไปจนถึงบริการดูแลรักษาระบบ

ต่าง ๆ หลงัการส่งมอบงาน ขณะท่ีผูป้ระกบอการขนาดเลก็อาจเร่ิมตน้จากการใช้ BIM และ ERP ก่อน

นอกจากน้ี ภาครัฐอาจเขา้มามีบทบาทสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีก่อสร้างผ่านมาตรการต่าง ๆ

เช่น การส่งเสริมการลงทุนดา้นเทคโนโลยีก่อสร้าง การลดภาษีนําเขา้เทคโนโลยีก่อสร้าง การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีลงทุนดา้นเทคโนโลยก่ีอสร้าง การสนบัสนุนเงินทุนสาํหรับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็

โดยการนาํเทคโนโลยีก่อสร้างมาใชอ้ยา่งแพร่หลายจะสามารถลดการใชแ้รงงานพ้ืนฐาน ส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถ

upskill แรงงานพ้ืนฐานให้ไปทาํงานท่ีทกัษะสูงข้ึนแทน ทั้งงานควบคุมเทคโนโลยี และงานท่ีใชฝี้มือ ซ่ึงจะนาํไปสู่การ

ยกระดบั productivity แรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการในระยะยาว

ทีม่า : Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)
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สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

สาํหรับภาวะการแข่งขนัจากขอ้มูลจาํนวนบริษทัในแต่ละกลุ่มขนาดธุรกิจ อาจสะทอ้นสภาพการ

แข่งขนัในตลาดไดร้ะดบัหน่ึงว่า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสาํหรับผูป้ระกอบการขนาดเล็กน่าจะมีสภาพการแข่งขนัท่ีสูงท่ีสุด

เน่ืองจากอุปสรรคการเขา้สู่ตลาด (Barriers to entry) มีไม่มาก เพราะใชเ้งินลงทุน เทคโนโลยี ความชาํนาญและการบริหาร

จดัการท่ีน้อยกว่า เม่ือเทียบกับผูรั้บเหมารายใหญ่ แมจ้ะมีอุปสรรคบา้งด้านกฎระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ

ประกอบกิจการ แต่ก็ถือว่าสามารถเขา้สู่ตลาดไดง่้าย ทาํให้ตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสําหรับผูป้ระกอบการขนาดเล็กมี

ผูป้ระกอบการจาํนวนมาก

ส่วนตลาดของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่เป็นตลาดท่ีน่าจะมีการแข่งขนัน้อยท่ีสุด เน่ืองจากมี

อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด (Barriers to entry) ค่อนขา้งสูง เช่น ขนาดเงินลงทุนจาํนวนมาก ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญเฉพาะ ขณะท่ีตลาดของผูป้ระกอบการขนาดกลางอาจมีสภาพการแข่งขนัพอสมควร โดยการแข่งขนัจะข้ึนอยูก่บั

ปริมาณงานก่อสร้างในแต่ละสถานการณ์ หากเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจดี มีปริมาณงานก่อสร้างมาก ก็มกัจะพบวา่การแข่งขนัไม่

รุนแรงมากนัก แต่หากเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจถดถอย ปริมาณงานก่อสร้างหดตวัลง ย่อมมีส่วนผลกัดนัให้สถานการณ์การ

แข่งขนัเขม้ขน้ข้ึนตามมา เพราะจาํนวนผูป้ระกอบการในตลาดไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั หรือหากมีผูป้ระกอบการรายใหญ่

เขา้ร่วมการแข่งขนัในตลาดระดบัน้ีดว้ยแลว้ก็ยิ่งส่งผลให้การแข่งขนัทวีความรุนแรงข้ึน จนอาจมีการตดัราคาค่ารับเหมา

ก่อสร้างกไ็ด้

นอกจากน้ี หากพิจารณาการแข่งขนัตามประเภทของงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน พบว่า ใน

ตลาดก่อสร้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐมกัแบ่งผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีจะสามารถรับงานโครงการขนาดต่าง ๆ ดว้ยขั้นตอนการ

คดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้ง (Pre-qualification) โดยใชเ้กณฑ์พ้ืนฐานต่าง ๆ ในการพิจารณาไดแ้ก่ ฐานะทาง

การเงินขั้นตํ่า จาํนวนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรขั้นต ํ่า จาํนวนบุคลากรขั้นตํ่า ตลาดการก่อสร้างภาครัฐจึงมีการแบ่งระดบัตามมูลค่า

โครงการอย่างชดัเจน โดยผูป้ระกอบการขนาดใหญ่จะเขา้แข่งขนัในโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น ทาํให้โครงการก่อสร้าง

ภาครัฐขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูงกระจุกตวัอยู่กบักลุ่มผูรั้บเหมารายใหญ่ ซ่ึงสะทอ้นการแข่งขนัในตลาดก่อสร้างภาครัฐว่ามี

ระดบัการแข่งขนัไม่สูงเม่ือเทียบกบัผูรั้บเหมาตลาดอ่ืนๆ

ในส่วนของตลาดก่อสร้างภาคเอกชน แมบ้ริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ระบุว่า ตลาดก่อสร้างภาคเอกชนมีสภาพการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง แต่เม่ือพิจารณาจาก

จาํนวนโครงการท่ีมีการลงนามในสัญญาจา้งแลว้ กลบัพบวา่บริษทัส่วนใหญ่มีงานค่อนขา้งทัว่ถึง ทั้งการก่อสร้างอาคารชุด

และท่ีพกัอาศยัท่ีมีเป็นจาํนวนมาก พบว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ตลาดก่อสร้างภาคเอกชนมกัจะตอ้งเผชิญกบัภาวะการ

แข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง จนอาจมีการตดัราคากนัเพ่ือความอยูร่อด

ทั้งน้ี ถือไดว้่าปริมาณความตอ้งการงานบริการดา้นก่อสร้าง และออกแบบ จดัหา และรับเหมา

ติดตั้งงานระบบวิศวกรรมทั้งโครงการท่ีเกิดข้ึนใหม่ และโครงการเก่าท่ีตอ้งการปรับปรุง ดงันั้น โอกาสในการเติบโตของ

ธุรกิจยงัคงมีอยู่ โดยเฉพาะผูรั้บเหมาท่ีมีคุณภาพและมีฐานะทางการเงินท่ีเขม้แข็งจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสูง

เน่ืองจากผูรั้บเหมาท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการดาํเนินงานมีความยืดหยุน่ในการรับงานทั้งขนาดใหญ่ กลาง

และขนาดเล็ก และมีอาํนาจในการเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุและอุปกรณ์เพ่ือให้ไดร้าคาและเง่ือนไขท่ีดีกว่า ซ่ึง

บริษทัถือว่ามีคุณสมบติัต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้น ประกอบกบัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ มากกว่า 33 ปี ท่ีอยูใ่น

วงการ จึงส่งผลให้บริษทัมีโอกาสชนะการประมูลงานดว้ยขอ้เสนอดา้นราคาท่ีดีกว่า และสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบั

ลูกคา้ไดม้ากกวา่ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานในอดีตท่ีบริษทัไดค้วบคุมและบริหารโครงการให้แลว้เสร็จทนัต่อกาํหนดการดว้ย

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีลูกคา้กาํหนด รวมทั้งความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา ทั้งน้ี จากการท่ีธุรกิจ

ของบริษัทครอบคลุมถึงลูกค้าในกลุ่มการก่อสร้างเพ่ือการอยู่อาศัย การก่อสร้างเชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างเชิง
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อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นทั้งโครงการก่อสร้างใหม่ และงานปรับปรุงและพฒันาระบบวิศวกรรมสาํหรับอาคารหรือโรงงานเดิม

ดงันั้นผลกระทบจากปัจจยัลบในภาคธุรกิจหน่ึงธุรกิจใดจึงมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัค่อนขา้งจาํกดัเม่ือเทียบกบับริษทัคู่แข่ง

อ่ืน ๆ

นอกจากการแข่งขนัระหวา่งบริษทัผูรั้บเหมาไทยแลว้ ยงัมีผูรั้บเหมาต่างชาติ และกิจการร่วมทุน

ระหวา่งผูรั้บเหมาต่างชาติกบัผูรั้บเหมาไทย เป็นคู่แข่ง โดยการประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดสามารถทาํไดย้าก เน่ืองจาก

ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไวอี้ก ทั้ งการจัดกลุ่มของผู ้รับเหมาโดยแยกตามความชํานาญ

ประสบการณ์ และคุณภาพของผลงาน ก็สามารถทาํไดย้าก เน่ืองจากการติดตั้งเพื่อใหร้ะบบทาํงานไดน้ั้นเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้ง

ง่ายสาํหรับวิศวกรท่ีผ่านการทาํงานมา แต่คุณภาพ ความประณีต และอายกุารใชง้านของงานติดตั้ง ตลอดจนความสามารถ

ในการเตรียมระบบงานท่ีมีความซับซ้อนเป็นส่ิงท่ีผูรั้บเหมาแต่ละกลุ่มจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกันและตอ้งอาศยั

ระยะเวลาในการพิสูจน์เพื่อจดักลุ่มความชาํนาญ

ในปี 2564 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลางของภาครัฐและ

ภาคเอกชนหลายโครงการ ชนะการประมูล รวม 23 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน จาํนวน 8.6 พนัลา้นบาท และหลงัจากการ

รับรู้รายไดใ้นปี 2564 จาํนวนรวม 7.37 พนัลา้นบาท ทาํให้ ณ ตน้ปี 2565 บริษทัมีงานในมือ (backlog) 21.6 พนัลา้นบาท ท่ี

จะรับรู้รายไดใ้นปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป นอกจากนั้น บริษทัยงัมีแผนการท่ีจะเขา้ร่วมประมูลงานโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด

ใหญ่กบับริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึง การเขา้รับงานจากภาคเอกชนรายใหญ่

โดยคาดวา่จะไดรั้บงานเพ่ิมเติมในปี 2565 อีกประมาณ 8.2 พนัลา้นบาท

บริษทัไดป้รับปรุงกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึน โดยไดก้าํหนดกล

ยุทธ์ของทุกหน่วยงานของบริษัทให้บริหารจัดการและดําเนินการตามกรอบของ ESG ให้ความสําคัญกับการดูแล

ส่ิงแวดลอ้มทั้งในบริเวณโครงการท่ีปฏิบติังาน ในเร่ืองของขยะและมลภาวะต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานใน

โครงการ หรือประชาชนบริเวณขา้งเคียง เนน้เร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่ีดีเป็นสาํคญั การเลือกคดัสรรและใช้

วสัดุต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด การส่งเสริมและพฒันาพนักงานและแรงงานให้มีความรู้และ

ความสามารถเพิ่มทั้งในดา้นเทคนิคงานก่อสร้างและติดตั้งระบบ เป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้บริษทัผลิตผลงานท่ีดีให้กบัลูกคา้

และเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป บริษทัให้ความสําคญักบั Value Chain มาโดยตลอด มีการแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงาน รวมถึงใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองของนวตักรรมสาํหรับงานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างใหม่ ๆ

ดงันั้นในปี 2565 บริษทัเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิง่วา่จะปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มิ

ใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการ รวมถึงการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย เพื่อใหบ้ริษทัไดรั้บผลกาํไรตามเป้าหมาย บริษทัให้

ความสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีมและมีการวดัผลงานอยา่งชดัเจน บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนมีส่วน

ร่วมในการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในองคก์ร และนอกองคก์ร เพ่ือเป็นส่วนท่ีจะทาํให้บริษทักา้วหนา้อยา่งมัน่คง

ต่อไป
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ในปัจจุบนั บริษทัท่ีประกอบธุรกิจก่อสร้าง และออกแบบ จดัหารับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมท่ีสาํคญั มีดงัน้ี

หน่วย: ลา้นบาท

รายช่ือ
ช่ือย่อ

หลกัทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

รวม

รายได้รวม กาํไรสุทธิ

(ขาดทุนสุทธิ)

กาํไร (ขาดทุน)/

หุ้น (บาท)

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ็ปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) ITD 113,237.90 59,698.10 (155.62) (0.03)

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) CK 83,420.94 13,996.33 905.70 0.55

บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) STEC 44,183.74 20,897.32 334.98 0.22

บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) UNIQ 41,361.76 11,000.14 27.78 0.03

บริษทั เนาวรัตนพ์ฒันาการ จาํกดั (มหาชน) NWR 17,077.55 11,212.85 (768.34) (0.30)

บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) SYNTEC 9,865.50 5,310.06 (71.70) 0.08

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) PLE 13,600.86 7,517.22 153.25 0.11

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) CNT 5,551.45 6,206.03 (128.92) (0.13)

บริษทั พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน) PREB 6,190.94 4,593.49 241.62 0.78

บริษทั ซีฟโก้ จาํกดั (มหาชน) SEAFCO 2,713.00 1,476.79 (56.64) (0.08)

ทีม่า : www.set.or.th

(3) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ

ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์

กาํลงัการผลติ

ธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างเป็น

ธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้นในระบบวิศวกรรม ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการให้สาํเร็จลุล่วง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งในดา้นคุณภาพของงานและระยะเวลาแลว้เสร็จ ภายใตต้น้ทุนโครงการท่ีสามารถสร้างผล

กาํไรใหก้บับริษทั ดงันั้น ปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดกาํลงัการผลิตของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่

 จาํนวนวิศวกร ทั้งวิศวกรในระดบัผูอ้าํนวยการโครงการ (Project Director) ผูจ้ดัการโครงการ

(Project Manager) วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) และวิศวกรประจําหน่วยงาน

(Engineer)

 จาํนวนผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการทาํงานแต่ละประเภท

 เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัขนาดของงาน

เพ่ือใหส้ามารถส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีจาํกดั จาํนวนวศิวกรของ

บริษทั และผูรั้บเหมาช่วงท่ีจะรับผิดชอบในแต่ละโครงการจะข้ึนอยูก่บัขนาดและความสลบัซบัซอ้นของงานเป็นสาํคญั

http://www.set.or.th
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วศิวกร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) มีวิศวกรทั้งส้ิน 321 คน โดยแบ่งเป็น

วิศวกรระดบัผูอ้าํนวยการโครงการ (Project Director) รวม 17 คน ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) รวม 32 คน วิศวกร

ผูค้วบคุมงาน (Project Engineer) รวม 82 คน และวิศวกรประจาํหน่วยงาน (Engineer) รวม 190 คน

แบ่งวิศวกรผูค้วบคุมงานและวิศวกรประจาํหน่วยงานสามารถตามระบบวิศวกรรมออกเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนัอคัคีภยั และงานก่อสร้างโยธา ไดด้งัน้ี

ระดบั
ระบบไฟฟ้า
และ ICT

ระบบปรับ
อากาศ

ระบบสุขาภบิาล
และระบบป้องกนั

อคัคภัีย
งานก่อสร้างโยธา รวม

วิศวกรระดบัผูอ้าํนวยการโครงการ 4 3 3 7 17

ผูจ้ดัการโครงการ 10 2 7 13 32

วิศวกรผูค้วบคุมงาน 23 13 14 32 82

วิศวกรประจาํหน่วยงาน 59 30 28 73 190

รวม 96 48 52 125 321

ความสามารถในการรับงานของบริษทัจะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการควบคุมงานของวิศวกรระดบัผูอ้าํนวยการ

โครงการและผูจ้ดัการโครงการ และความสามารถในการควบคุมการทาํงานของผูรั้บเหมาช่วง เป็นสาํคญั จากประสบการณ์

ท่ีผา่นมา วศิวกรผูอ้าํนวยการโครงการและผูจ้ดัการโครงการแต่ละคนจะสามารถควบคุมงานคิดเป็นมูลค่าโดยเฉล่ียประมาณ

500 ลา้นบาท

ผู้รับเหมาช่วง

ปัจจุบนั บริษทัมีทีมผูรั้บเหมาช่วงทั้ งส้ินประมาณ 450 ราย คิดเป็นจาํนวนช่างติดตั้ งทั้ งส้ิน

ประมาณ 5,200 คน โดยผูรั้บเหมาช่วงแต่ละทีมจะมีประสบการณ์ในการทาํงานแต่ละระบบวิศวกรรมโดยเฉพาะ ซ่ึงปกติ

การวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงแต่ละรายสาํหรับงานในแต่ละโครงการจะมีมูลค่างานไม่สูงมากนกั ในกรณีท่ีมูลค่างานท่ีบริษทัจา้ง

ผูรั้บเหมาช่วงต่อรายสูงกว่า 10 ล้านบาท บริษทัได้กาํหนดนโยบายให้ผูรั้บเหมาช่วงทาํสัญญากับบริษทั และต้องให้

หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาไวก้บับริษทัเช่นเดียวกบัท่ีทางบริษทัจดัทาํใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการชาํระเงินแก่ผูรั้บเหมาช่วง

ทั้งในกรณีปกติและกรณีท่ีมีการทาํสัญญาจะเป็นไปตามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จ โดยตอ้งมีวิศวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ

ของบริษทัเป็นผูต้รวจรับงานและอนุมติัอยา่งไรก็ตามในปัจจุบนับริษทัไม่มีการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงรายใดท่ีมีมูลค่างานสูง

กวา่ 30 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัตอ้งการสร้างความมัน่ใจวา่ผูรั้บเหมาช่วงแต่ละรายมีกาํลงั และมีศกัยภาพในการทาํงาน

เพ่ือการบริการท่ีลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และเพ่ือลดการพ่ึงพาผูรั้บเหมาช่วงรายหน่ึงรายใดมากเกินไป อนัจะทาํให้

เกิดความเส่ียงจากการท่ีผูรั้บเหมาช่วงรายนั้นไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทัหรือละท้ิงงาน

ทั้งน้ี หนา้ท่ีของทีมผูรั้บเหมาช่วง คือการติดตั้งอุปกรณ์ระบบหรืองานก่อสร้างตามแบบสาํหรับ

ใชใ้นการติดตั้งจริง (Shop Drawing) ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากลูกคา้ ภายใตก้ารควบคุมงานของวิศวกรและโฟร์แมนของ

บริษทั
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เงนิทุนหมุนเวยีน

ในการรับเหมางานติดตั้งระบบวิศวกรรมโดยทัว่ไป เม่ือมีการลงนามในสญัญาจา้งงานบริษทัจะไดรั้บเงินล่วงหนา้จาก

ลูกคา้ (Advanced Payment) ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่างาน เพ่ือนาํมาใชจ่้ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับ

โครงการโดยบริษทัจะตอ้งนาํหนงัสือคํ้าประกนัเงินรับล่วงหนา้ (Advanced Payment Bond)มาแลกเปล่ียน นอกจากน้ีบริษทั

ตอ้งมีการวางหนงัสือคํ้าประกนัสัญญา (Performance Bond) ไวก้บัผูว้่าจา้งตลอดอายขุองโครงการ โดยหลงัจากการติดตั้ง

แลว้เสร็จและมีการส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้แลว้บริษทัยงัตอ้งคํ้าประกนัผลงานต่อไป เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี โดยการ

วางหนงัสือคํ้าประกนัผลงาน (Maintenance หรือ Retention Bond) ไวก้บัผูว้า่จา้ง หนงัสือคํ้าประกนัทั้ง 3 ชนิด จะตอ้งออก

โดยสถาบนัการเงิน ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้มูลค่าหนงัสือคํ้าประกนัรวมท่ีบริษทัตอ้งวางไวก้บัลูกคา้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 25-30

ของมูลค่างาน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน 7 แห่ง คิดเป็นวงเงินรวม

ทั้งส้ินประมาณ 40,367 ลา้นบาท โดยบริษทัจะมีความสามารถในการรับงานไดป้ระมาณ 10,000 ลา้นบาทต่อปี อยา่งไรก็

ตาม บริษทัยงัมีความสามารถท่ีจะขอขยายวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัเพิ่มจากสถาบนัการเงินไดอี้กในอนาคต นอกจากนั้น

บริษทัหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจากนกัลงทุน ดว้ยการออกตัว๋ B/E หรือหุน้กู้ ใหก้บันกัลงทุนเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือสนบัสนุนสภาพคล่อง และลดตน้ทุนทางการเงินไดอี้กส่วนหน่ึง

สาํหรับการประมูลงานท่ีมีมูลค่าสูงบริษทัสามารถนาํโครงการท่ีประมูลไดไ้ปคํ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน

รวมทั้งการออกหนงัสือคํ้าประกนัต่าง ๆ ดว้ย (Project Finance)



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 24

ข้ันตอนการทาํงานของบริษัท

3. จดัเตรียมทีมงานสาํหรบัโครงการ (วศิวกรผูจ้ดัการโครงการ วศิวกรผูค้วบคุม
งาน วศิวกรประจาํหน่วยงาน โฟรแ์มน และทีมผูร้บัเหมาช่วง)

อนุมติั

ไม่อนุมติั

5. ขออนุมติัใชว้สัดุและอุปกรณท่ี์จะตอ้งติดตั้งกบัลูกคา้
หรือวศิวกรท่ีปรึกษาโครงการ โดยรายละเอียดทาง
เทคนิคและรูปแบบตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัลูกคา้

6. ทาํแบบสาํหรบัใชใ้นการติดตั้งจริง (Shop
Drawing) โดยระบุตาํแหน่งของอุปกรณต่์างๆ ท่ีจะ
ทาํการติดตั้ง และขออนุมติัต่อลูกคา้

7. คาํนวณและประมาณการจาํนวนอุปกรณท่ี์ตอ้งใชส้าํหรบัการติดตั้ง

8. สัง่ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ โดยกาํหนดการส่งของเขา้โครงการใหส้อดคลอ้งกบั
กาํหนดการทาํงานท่ีไดว้างแผนไว้

9. ผูร้บัเหมาช่วงดาํเนินการติดตั้งวสัดุและอุปกรณต์ามแบบท่ีไดร้บัอนุมติั โดย
วศิวกรผูค้วบคุมงาน และวศิวกรประจาํหน่วยงาน ตอ้งมีการติดตามความ
คืบหน้าของงาน และบริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว้ ตลอดจน
รายงานความคืบหน้าต่อบริษัทเป็นระยะ เพ่ือจดัทาํรายงานการตรวจรบังาน
เสนอต่อตวัแทนและผูดู้แลผลประโยชน์ของลูกคา้ เพ่ือขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน โดย
วศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการของบริษัทจะเป็นผูค้วบคุมดูแลความคืบหน้าของ
งาน รวมทั้งตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัแต่ละโครงการเพ่ือใหง้านแลว้เสร็จตาม
กาํหนดและอยูภ่ายใตแ้ผนการเงินท่ีกาํหนดไว้

10. ตรวจสอบงานและทดลองการทาํงานของระบบ

11. ส่งมอบงาน และอบรมพนักงานของลูกคา้ใหส้ามารถใชง้านระบบท่ีติดตั้ง ได้
อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ

2. ลงนามในสญัญาจา้งงาน

ลูกคา้พิจารณาอนุมติั

1. ศึกษาขอ้มลูเบ้ืองตน้พรอ้มวิเคราะหค์วามเส่ียง เพ่ือเขา้ประมลูงานหรือเจรจา

เจรจาประมลู

4. วางแผนและจดัทาํตารางเวลาการทาํงาน

ระยะเวลาตั้งแต่บริษทัเขา้ประมูลงานจนถึงการส่งมอบงานแลว้เสร็จจะอยูร่ะหวา่ง 6 เดือน ถึง 2 ปีคร่ึง (6-30 เดือน) ข้ึนอยู่

กบัขนาดของโครงการและความเร่งรัดของลูกคา้เจา้ของโครงการ
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วตัถุดบิทีใ่ช้ในการให้บริการ

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการให้บริการติดตั้งแก่ลูกคา้ ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัและวสัดุทัว่ไป โดย

อุปกรณ์หลกัสามารถแบ่งตามประเภทของงานระบบไดด้งัน้ี

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า : เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลง สวิทชเ์กียร์ อุปกรณ์เตือนไฟ สวิทชต์ดัตอน ตูไ้ฟฟ้า

สายไฟฟ้า

อุปกรณ์ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม และ ICT

: เสาส่งสญัญาณ อุปกรณ์วิทยรัุบ-ส่ง อุปกรณ์เคร่ืองโทรศพัท์ จานรับ-ส่งสญัญาณ

ดาวเทียม กลอ้งวงจรปิด ระบบควบคุมการเขา้-ออก ระบบควบคุมพลงังานแสงสวา่ง

ในอาคารอตัโนมตั

อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ : เคร่ืองทาํความเยน็ หอผึ่งเยน็ ป๊ัมนํ้ าหมุนเวียน เคร่ืองเป่าลมเยน็ พดัลม อุปกรณ์

ควบคุมอตัโนมติั ฉนวนกนัความร้อน

อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและ

ระบบป้องกนัอคัคภียั

: ป๊ัมนํ้ าชนิดต่าง ๆ วาลว์ อุปกรณ์ดบัเพลิง ตูค้วบคุมไฟฟ้าอตัโนมติั ท่อนํ้าชนิดต่างๆ

อุปกรณ์สําหรับงานก่อสร้าง : คอนกรีตผสมเสร็จ เหลก็เสน้ เหลก็โครงสร้าง อิฐ หิน ทราย

ส่วนวสัดุทัว่ไปท่ีใชใ้นการติดตั้งงานแต่ละระบบมีความแตกต่างกนับา้ง เช่น ท่อนํ้ าประเภทต่าง

ๆ อุปกรณ์ขอ้ต่อของท่อต่าง ๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เหลก็รูปพรรณสาํหรับงานติดตั้ง สกรู น๊อต เหลก็แผน่สังกะสี ลวดเช่ือม

เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุทัว่ไปสามารถจดัหาไดง่้ายและสามารหาซ้ือไดโ้ดยทัว่ไปภายในประเทศ

ในการติดตั้งระบบวิศวกรรมให้มีคุณภาพดีและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งจดัหาวสัดุ

และอุปกรณ์จากแหล่งท่ีเหมาะสม โดยบริษทัจะสั่งซ้ือวสัดุและอุปกรณ์จากผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีอยู่ในรายช่ือผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุ

และอุปกรณ์ท่ีผ่านการพิจารณาจากบริษทัในเร่ืองของคุณภาพและบริการจนเป็นท่ียอมรับในเบ้ืองตน้ (Approved Venders

List) เท่านั้น ปัจจุบนับริษทัมีผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบท่ีผ่านการยอมรับเบ้ืองตน้จาํนวน 832 บริษทั แบ่งเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย

วตัถุดิบสาํหรับระบบไฟฟ้าและ ICT 190 บริษทั ระบบปรับอากาศ 133 บริษทั ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนัอคัคีภยั

157 บริษทั สาํหรับงานก่อสร้าง 352 บริษทั

ในการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์นั้น เน่ืองจากวสัดุและอุปกรณ์หลกัสําหรับแต่ละโครงการจะมี

รายละเอียดแตกต่างกนัตามขอ้กาํหนดและลกัษณะของงานของลูกคา้แต่ละราย ดงันั้นแผนกจดัซ้ือจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล

ของอุปกรณ์หลกัแต่ละโครงการเพ่ือดาํเนินการจดัหาให้ตามความตอ้งการ โดยการแข่งขนัประกวดราคาจากผูจ้ดัจาํหน่าย

จาํนวนมากกวา่ 2 ราย ตามความเหมาะสม และบริษทัจะพิจารณาจากราคาท่ีดีท่ีสุด เง่ือนไขการชาํระเงินท่ีดีและคุณสมบติั

ของวสัดุท่ีตรงตามความตอ้งการ ในส่วนของวสัดุทัว่ไป ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีความตอ้งการใชใ้นทุกโครงการเป็นจาํนวนมาก

แผนกจดัซ้ือจะทาํคาํสัง่ซ้ือรวมกนั เพื่อลดตน้ทุนต่อหน่วย โดยมูลค่าและสัดส่วนการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั

ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี
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หน่วย : ลา้นบาท

ประเภท แหล่งทีม่า
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

อุปกรณ์หลกั
ในประเทศ 3,013.33 65.28 2,593.38 60.51 3,438.70 71.25

ต่างประเทศ 1,602.68 34.72 1,692.49 39.49 1,387.55 28.75

วสัดุทัว่ไป
ในประเทศ 135.62 67.21 104.97 62.48 151.55 70.22

ต่างประเทศ 66.17 32.79 63.03 37.52 64.27 29.78

ถึงแมว้า่บริษทัจะมีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ แต่บริษทัจะสัง่ซ้ือวตัถุดิบผา่นตวัแทน

จดัจาํหน่ายดว้ยเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ หากมีวตัถุดิบใดตอ้งสั่งซ้ือดว้ยเงินสกุลต่างประเทศ บริษทัจะลดความเส่ียงทางดา้น

อตัราแลกเปล่ียนโดยการซ้ือเงินตราล่วงหนา้ (Forward Contracts)

การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ และอุปกรณ์จะเป็นปัจจยัสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ี

เอ้ือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการใหส่้วนลดพิเศษในการสัง่ซ้ือ การส่งมอบของทนัตามกาํหนดเวลา การ

ใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค การช่วยเก็บรักษาสินคา้คงคลงัท่ียงัไม่ใชง้าน การป้องกนัภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบ เป็นตน้

ซ่ึงผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ และอุปกรณ์ของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีติดต่อกบับริษทัมาเป็นระยะเวลานาน ดงันั้น

ความสัมพนัธ์ของบริษทักบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและอุปกรณ์จะ อยูใ่นระดบัท่ีดี นอกจากน้ี ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและอุปกรณ์จะ

ใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคแก่บริษทัในกรณีท่ีผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและอุปกรณ์แนะนาํสินคา้ใหม่ ๆ เช่น เคร่ืองทาํความเยน็

ป๊ัมนํ้าหมุนเวียน เคร่ืองเป่าลมเยน็ เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมอตัโนมติั เป็นตน้

(4) ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ย ใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจ ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท

รายการทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธ์ิ

มูลค่าคงเหลือสุทธิ

หลงัหักค่าเส่ือม

ราคาสะสมและ

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ภาระผูกพนั

ทรัพย์สินทีม่ีกรรมสิทธ์ิ

1. ทีด่นิ

- สาํนกังานใหญ่ สุขมุวิท 81, สโตร์กลาง จ.นครปฐม, สโตร์

รังสิต จ.ปทุมธานี

บริษทั 730,005,000.00 ติดจาํนอง

2. อาคาร

- อาคารสาํนกังานใหญ่ สุขมุวิท 81, สโตร์กลาง จ.นครปฐม บริษทั 10,450,877.99 ติดจาํนอง

3. เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์

บริษทั 13,091,237.82

เอส เอ ฟิวเจอร์ฯ 4,513.99
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รายการทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธ์ิ

มูลค่าคงเหลือสุทธิ

หลงัหักค่าเส่ือม

ราคาสะสมและ

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ภาระผูกพนั

4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน

บริษทั 21,136,311.16

เอส เอ ฟิวเจอร์ฯ 1,351,988.91

5. เงนิฝากสถาบันการเงินทีต่ดิภาระคํา้ประกัน

บริษทั 1,106,314,769.36 คํ้าฯ ธนาคาร

6. ยานพาหนะ

บริษทั 39.37

7. สํานักงานและบ้านพกัคนงานช่ัวคราว

บริษทั 3,831,890.37

8. ห้องชุดตวัอย่าง

เอส เอ ฟิวเจอร์ฯ 6.00

รวม 1,886,186,634.97

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษทั คือ ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เพ่ือเสริมความมัน่คงและความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั ซ่ึงหากบริษทัเขา้ลงทุนในกิจการใดในสดัส่วนท่ีสูงกวา่

ร้อยละ 20 ของสินทรัพยร์วมของกิจการนั้น ๆ บริษทัจะส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการในกิจการดงักล่าว เพ่ือมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน และกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานท่ีสาํคญั โดยหากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมี

นยัสาํคญั ตวัแทนดงักล่าวตอ้งนาํเสนอเร่ืองนั้นๆ เพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน (กรณกีารได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์หรือมีการตรีาคา

ทรัพย์สินใหม่)

ในปี 2564 บริษทัทาํการประเมินอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือการลงทุน ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรม

โดยใหมี้การประเมินมูลค่าโดยบริษทัประเมินราคาอิสระ ทุก ๆ 3 ปี

หมายเหตุ : รายละเอียดอสงัหาริมทรัพยท่ี์ทาํการประเมิน ตามเอกสารแนบท่ี 4
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(5) งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ จาํนวน 38 โครงการ เป็นมูลค่างานท่ี

ยงัไม่ไดส่้งมอบหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติังาน ทั้งส้ิน 21,681.81 ล้านบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : ลา้นบาท

ช่ือโครงการ ประเภทงาน /1
กาํหนดการ

แล้วเสร็จ

มูลค่างาน
ยงัไม่ส่งมอบ

หรือยงัไม่ได้

ปฏิบัตงิาน

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

Sky Walk for Gateway Bangsue 1,4 05-2020 96.00 33.78

หมอชิต คอมเพลก็ซ์ 1,2,3 12-2023 931.00 833.24

Lotus North Ratchapruek, Nonthaburi 4 458.50 449.02

Dusit Central Park VMS (DC1) 1,2,3 49.98 49.98

Dusit Central Park VMS (DC2) 1,2,3 8.19 8.19

Dusit Central Park VMS (NSC) 1,2,3 421.00 421.00

อาคารสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสาํนกังาน กสทช.

แห่งใหม่
1,2,3,4 01-2022 2,470.01 826.22

โรงงานผลิตยารังสิต ระยะท่ีสอง อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 1,2,3,4 06-2022 4,921.48 1,351.06

The Rice By Srisupharaj 1,2,3,4 07-2022 1,064.93 181.51

ตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
1,2,3,4 06-2022 833.39 45.05

ก่อสร้างศูนยร์าชการกระทรวงมหาดไทย 1,2,3,4 11-2025 5,212.37 4,928.38

ก่อสร้างอาคารศูนยว์จิยัและนวตักรรมงานบริการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1,2,3,4 05-2023 1,269.57 1,043.26

ปรับปรุงอาคาร สก.ระยะท่ี 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1,2,3,4 06-2022 313.09 93.30

ก่อสร้างอาคารสาํนกังาน 2 อาคารสาํนกังานสถาบนั

วิทยาการ และท่าอากาศยาน
1,2,3,4 04-2021 1,848.60 1,636.29

พฒันาพ้ืนท่ีหมอน 33 เขตพาณิชยส์วนหลวง-สามยา่น 1,2,3,4 04-2023 2,763.55 2,374.08

ส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โซน C
1,2,3 1,990.00 1,925.32

One Bangkok-Office Building 1,2,3 03-2023 1,010.00 1,010.00

Sukhumvit Soi 7 Office Bangkok 1,2,3 828.00 724.50

/1 งานประเภท 1 หมายถึง ระบบไฟฟ้า งานประเภท 2 หมายถึง ระบบประปาและสุขาภิบาล และป้องกนัอคัคีภยั

งานประเภท 3 หมายถึง ระบบปรับอากาศ งานประเภท 4 หมายถึง งานก่อสร้างโยธา
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ช่ือโครงการ ประเภทงาน /1
กาํหนดการ

แล้วเสร็จ

มูลค่างาน
ยงัไม่ส่งมอบ

หรือยงัไม่ได้

ปฏิบัตงิาน

โรงแรม อาคารทีพ่กัอาศัยและรีสอร์ท

XT Phayathai 1,2,3,4 06-2022 2,503.78 899.55

อาคารพกัอาศยัแปลง D1 ฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง

ระยะท่ี 2
1,2,3,4 640.19 619.26

ก่อสร้างตึกสงฆอ์าพาธ “ศรีธรรมราชา” 1,2,3,4 158.35 158.35

Holme Ekkamai 22 1,2,3,4 240.45 205.45

MNC EMS Plant in Bangkok 1,2,3,4 04-2022 1,367.91 222.63

One Bangkok-Hotel Building (H2A/H2B) 1,2,3 708.00 708.00

One Bangkok-Forume Building 1,2,3 403.00 403.00

อ่ืนๆ

MRT Orange Line (Depot & Park and Ride) 1,2,3,4 09-2020 971.61 3.20

MRT Yellow Line Depot and Park & Ride 4 09-2021 842.29 34.92

MRTA Depot Pink Lin 1,2,3 12-2020 147.81 5.03

MRTA Depot Yellow Line 1,2,3 03-2021 120.65 4.22

MRT Park & Ride Pink Line 1,2,3 04-2021 149.55 10.02

MRT Park & Ride Yellow Line 1,2,3 04-2021 178.81 26.82

Orange Line E2 (OR16) 1,2,3 07-2022 425.58 149.81

PEA-SPM3-TDDP1-XEA/2562 สถานีเสิงสาง 1,2,3 02-2022 135.09 1.71

PEA-สถานีโนนสูง และหนองบวัแดง 1,2,3 05-2021 276.17 78.38

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สุรินทร์ 3 (ลานไก) 1 101.71 81.57

ก่อสร้างเพ่ิมเติม สถานีไฟฟ้า ชยับาดาล2&อุทยัธานี 1 57.71 50.55

สถานีไฟฟ้ารัตนบุรี 1 95.11 72.11

สวทิซ์เกียร์ ระบบ 115 KV (เพ่ิมเติม)

สถานีไฟฟ้า เสิงสาง
1 14.18 13.05

รวม 36,027.61 21,681.81

/1 งานประเภท 1 หมายถึง ระบบไฟฟ้า งานประเภท 2 หมายถึง ระบบประปาและสุขาภิบาล และป้องกนัอคัคีภยั

งานประเภท 3 หมายถึง ระบบปรับอากาศ งานประเภท 4 หมายถึง งานก่อสร้างโยธา
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โครงการทีบ่ริษัทได้ย่ืนประมูลแล้วและยงัไม่ทราบผลการประมูล

โครงการท่ีบริษทัมีแผนท่ีจะเขา้ไปประมูลงานเพ่ิมเติมภายในปี 2565 ซ่ึง บริษทัมีการยื่นประมูลไปแลว้ และรอผลอีก

20 โครงการ คดิเป็นมูลค่าร่วมประมาณ 7,789.07 ล้านบาท

ลาํดบั ช่ือโครงการ/เจ้าของโครงการ ประเภทงาน /1

Government Project

1 Royal Thai Embassy in LAO PDR 1,2,3,4

2 อาคารผูป่้วยนอกและอุบติัเหตุ โรงพยาบาลสงขลา 1,2,3,4

Private Project

3 Nan Ram Hospital 1,2,3,4

4 อาคารอุบติัเหตุ อาคารรังสี และอาคารจอดรถ โรงพยาบาลน่าน 1,2,3,4

5 Nova Organic Warehouse&Office 1,2,3,4

6 Khun Panarin’s House@Phuket 1,2,3,4

7 New Factory 13 of Petchaburi Plant 2 1,2,3,4

CSA Only

8 O Ground Art Storage (Rama 4 Rd. and Soi Phichai sawat
Phra Khanong

4

9 DIB Artspace Bangkok (Museum in Klong Toe, BKK) 4

10 โรงงานผลิตอาหารเสริม บ.พอชเมติกา้ อินเตอร์เนชัน่แนล
(ประเทศไทย) จ.ปทุมธานี

4

11 Hilton Garden inn Hotel Pattaya 4

12 โรงพยาบาลเมดิคอลคอมเพลก็ซ์ รามอินทรา 4

MEP Only

13 อาคารสาํนกังาน V44 1,2,3

14 O Ground Art Storage (Rama 4 Rd. and Soi Phichai sawat
Phra Khanong

1,2,3

15 New Factory&Office of Enrich Industrial (THAILAND) 1,2

16 DIB Artspace Bangkok (Museum in Klong Toe, BKK) 1,2,3

/1 งานประเภท 1 หมายถึง ระบบไฟฟ้า งานประเภท 2 หมายถึง ระบบประปาและสุขาภิบาล และป้องกนัอคัคีภยั

งานประเภท 3 หมายถึง ระบบปรับอากาศ งานประเภท 4 หมายถึง งานก่อสร้างโยธา
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/1 งานประเภท 1 หมายถึง ระบบไฟฟ้า งานประเภท 2 หมายถึง ระบบประปาและสุขาภิบาล และป้องกนัอคัคีภยั

งานประเภท 3 หมายถึง ระบบปรับอากาศ งานประเภท 4 หมายถึง งานก่อสร้างโยธา

ลาํดบั ช่ือโครงการ/เจ้าของโครงการ ประเภทงาน /1

MEP Only

17 Central รามอินทรา Renovation (Building Plaza) 1,2,3

Substation Project

18 SANO Project (Package No.3 Civil) 4

19 SANO Project (Package No. 4 Electrical Control and Instrument) 1

20 EGAT Ubolratana Dam Hydro-Floating Solar (จ.ขอนแก่น) 1,2,3,4
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีการถือหุ้นในบริษทัย่อย และบริษทัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกิจการร่วมคา้

ดงัน้ี

ช่ือบริษัท ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย

บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั*

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (เดิม

ช่ือ บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จาํกดั)

บริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั**

บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั***

99.99

99.99

69.70

50.00

รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทัว่ไป

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ให้บริการ ออกแบบและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และ

จาํหน่ายอุปกรณ์การส่ือสารคมนาคมทุกประเภท

รับเหมาก่อสร้าง

กจิการร่วมค้า 1 แห่ง

1. กิจการร่วมคา้ พี เอ อาร์ 100.00 รับเหมางานรถไฟฟ้าสายสีม่วง สญัญา 3

หมายเหตุ * บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เดิมช่ือ บริษทั ยนิูมา เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั

** ในเดือนธนัวาคม 2564 PLE ไดข้ายหุน้ บ.บี-เลย์ พลสั จาํกดั ใหก้บักลุ่มผูถื้อหุน้เดิม

*** บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั บริษทัไดส่้ง นายเสวก ศรีสุชาต และนายอนุชา นิตยานุภาพ

เขา้เป็นกรรมการบริษทัร่วมกบักรรมการจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน คือ นายชชัวาล สุยะนนัทน์ และ

นางสุภนนัท์ จุลวจันะ ไดห้ยดุดาํเนินการแลว้ ตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอคาํพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด ในคดีฟ้องร้องกบัการเคหะแห่งชาติ

1.3.2 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เกนิกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นทีม่ี

สิทธิออกเสียง

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที่ 22 มีนาคม 25641

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น
สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%)

1. นายเสวก

นายเมธสั

นางสาวมนชัญา

นางนนัทพชัร์

ศรีสุชาต

ศรีสุชาต

ศรีสุชาต

ศรีสุชาต

177,444,214

33,271,200

1,962,590

870,000

13.03%

2.44%

0.14%

0.06%

รวม 213,548,004 15.68%

2. UBS AG LONDON BRANCH 100,984,700 7.42%

3. Nomura PB Nominees Ltd. 82,238,000 6.04%

4. นายอาํนวย

นางสาวนนัทภสั

นายธนนท์

นายธนตัถ์

กาญจโนภาศ

กาญจโนภาศ

กาญจโนภาศ

กาญจโนภาศ

39,960,712

10,160,000

10,000,000

9,000,000

2.93%

0.75%

0.73%

0.66%

รวม 69,120,712 5.08%

5. นายภาคภูมิ คาํนวนศิริ 33,399,000 2.45%

นายพสิิทธ์ิ คาํนวนศิริ 60,000 0.00%

รวม 33,459,000 2.45%

6. Six Sis Ltd. 25,624,000 1.88%

7. นายพสิิฐ

นางสาวดุจดาว

โรจนมงคล

โรจนมงคล

24,080,000

1,513,800

1.77%

0.11%

รวม 25,593,800 1.88%

8. นายชยัรัตน์ โกวทิมงคล 19,980,000 1.47%

9. นายสมศกัด์ิ

นางจารุวรรณ

คุปตเมธี

คุปตเมธี

19,163,144

200,000

1.41%

0.01%

19,363,144 1.42%

10 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 18,422,113 1.35%

1ขอ้มูลจาก บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั

หมายเหตุ

- ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 1 นายเสวก ศรีสุชาต และผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 4 นายอาํนวย กาญจโนภาศ

เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

- ผูถื้อหุน้ลาํดบัอ่ืน ๆ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ หรือ

การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั

รายช่ือกลุ่มผู้ถือใหญ่ ณ วนัที่ 22 มีนาคม 25641

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(%)

1. กลุ่มครอบครัวศรีสุชาต

นายเสวก ศรีสุชาต 177,444,214 13.03%

นายเมธสั ศรีสุชาต 33,271,200 2.44%

นางสาวมนชัญา ศรีสุชาต 1,962,590 0.14%

นางนนัทพชัร์ ศรีสุชาต 870,000 0.06%

รวม 213,548,004 15.68%

2. กลุ่มครอบครัวกาญจโนภาศ

นายอาํนวย กาญจโนภาศ 39,960,712 2.93%

นางสาวนนัทภสั กาญจโนภาศ 10,160,000 0.75%

นายธนนท์ กาญนโนภาศ 10,000,000 0.73%

นายธนตัถ์ กาญจโนภาศ 9,000,000 0.66%

รวม 69,120,712 5.08%
/1ขอ้มูลจาก บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั

หมายเหตุ กลุ่มท่ี 1 นายเสวก ศรีสุชาต เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

กลุ่มท่ี 2 นายอาํนวย กาญจโนภาศ เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

(2) กรณทีีบ่ริษัทมีการประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company)

-ไม่มี-

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding agreement)

-ไม่มี-
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1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนทีอ่อกและเรียกชําระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียน : 1,361,817,957 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 1,361,817,957 หุน้

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท

ทุนชําระแล้ว : 1,361,817,957 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 1,361,817,957 หุน้

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท

1.4.2 กรณบีริษัทมีหุ้นประเภทอ่ืนทีม่ีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

1.4.3 กรณีที่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม เพ่ือผู้ลงทุนซ่ึงเป็นต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก

หลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

-ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน

1.5.1 กรณทีีบ่ริษัทมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

 การจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน

ไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุน้ เพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม

2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนักาํหนดรายช่ือผู ้

ถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559

ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท และกาํหนดวนัจองซ้ือและรับชาํระเงินค่าหุน้

สามญัเพ่ิมทุนในระหวา่งวนัท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.30 น.

ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัให้

จดัสรรและเสนอขายหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู ้

ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั โดยจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุน

เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมแลว้เสร็จ)

ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงเป็นวนัจองซ้ือหุน้ และรับชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิม

ทุน สรุปมีผูถื้อหุน้มาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 235 ราย จาํนวนหุน้สามญั 102,737,631 หุน้ เป็นเงิน

102,737,631 บาท
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โดยเงินค่าซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 102,737,631 บาท บริษทัไดน้าํเงินมาใช้

สาํหรับขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวยีน รวมถึงชาํระหน้ีเงินกูข้องบริษทั

 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท (PLE-W3)

ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั

(PLE-W3) จาํนวน 544,540,141 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (PLE-W3) จาํนวนไม่เกิน 544,540,141

หน่วย เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) ท่ีจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ในสดัส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-

W3 ( กรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิงโดยไม่คิดมูลค่า)

หัวข้อ รายละเอยีด

ประเภท ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3

(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PLE-W3”)
ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได้

จาํนวน 544,540,141 หน่วย

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร

เพือ่รองรับการใชสิ้ทธิ

544,540,141 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีเรียกชาํระ

แลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม รวมจาํนวน

เท่ากบั 2,178,160,564 หุน้ (จาํนวนหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ ปัจจุบนั เท่ากบั

1,089,080,282 หุน้)

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) ต่อหน่วย

วธีิการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพิม่ทุน

ใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนได้ 1 หุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใชสิ้ทธิ 2.20 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

วนัออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขาย PLE-W3

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - คร้ังแรก เม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ

- คร้ังท่ีสอง วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทั้งน้ี หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทัใหเ้ล่ือนเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง

ระยะเวลาแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวนัทาํการของบริษทั

ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการ

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยซ่ึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนั

ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย
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หัวข้อ รายละเอยีด

ตลาดรองของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย

ตลาดรองของหุน้สามญั

ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ

บริษทัจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ เม่ือ

เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งออกหุน้สามญัใหม่เพือ่รองรับการ

ปรับสิทธิ ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่รักษาผลประโยชนข์องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไป

กวา่เดิม

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยก

หุน้

2. เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุน้ท่ีคาํนวณไดต้ามวธีิการท่ี

ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้น และเป็นวธีิการคาํนวณตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ

3. เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดยกาํหนดราคาหรือ

คาํนวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพือ่รองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตํ่า

กวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุน้ท่ีคาํนวณตามวธีิท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดง

สิทธินั้นและเป็นวธีิการคาํนวณตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ

4. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

5. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจาํนวนเกินกวา่จาํนวนร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินได้ สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่ง

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ

6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้ 1. - 5. ขา้งตน้ ท่ีทาํให้

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชนด์อ้ยไปจากเดิม

เง่ือนไขอ่ืน ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจในการ

กาํหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจน

มีอาํนาจในการกาํหนดเหตุแห่งการออกหุน้สามญัใหม่เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ

และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนั

เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั

ทั้งน้ี ผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นจาํนวนหุน้สามญั 102,737,631 หุน้ เป็นเงิน

102,737,631 บาท ไดรั้บสิทธิ PLE-W3 ในอตัรา 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันั้น ใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (PLE-W3) ท่ีออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีมาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เป็นจาํนวน 51,368,814

หน่วย
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กาํหนดใหมี้การใชสิ้ทธิ คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมาใช้

สิทธิแปลงเป็นหุน้สามญั

กาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 (คร้ังสุดทา้ย) วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 มีผูม้าใชสิ้ทธิ จาํนวน 1 ราย จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 44 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญั จาํนวน 44 หุน้ ในราคา 2.20 บาท เป็นเงิน 96.80 บาท ทาํใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ จาํนวน 1,361,817,957 บาท

ในปี 2562 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัให้

ลดทุนในส่วนท่ีเตรียมไวส้าํหรับรองรับผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพจาก PLE-W3 เป็นหุน้สามญั จาํนวน 544,540,097 หุน้

มูลค่าจาํนวน 544,540,097 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงไดค้รบกาํหนดการใชสิ้ทธิไปแลว้

 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ

ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement)

ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี

2/2559 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรร

และเสนอขายหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ี

มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั โดยจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุน

เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของราคาหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากวา่

ราคาท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ทั้งน้ี มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบ

อาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดบุคคลท่ีไดรั้บจดัสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจดัสรร และวิธีการ

เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก

ใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั

อน่ึง บุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมขา้งตน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี

(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี

กจ. 17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นตน้ หรือ

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถลงทุน

ในบริษทัในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา พนัธมิตรทาง

ธุรกิจ หรือสามารถใหค้าํแนะนาํหรือโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยบุคคลใน

วงจาํกดัจะตอ้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจาํกดัท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีดว้ยความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพใน

การลงทุนในบริษทัไดจ้ริง ทั้งน้ี บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจาก



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 39

การจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการ

ถือหุน้เรียบร้อยแลว้ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือขา้งตน้ต่อบุคคลในวงจาํกดั

ต่อไป

ทั้งน้ี หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) คงเหลือจาํนวน (1,089,080,282-102,737,631)

986,342,651 หุน้

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 มีผูม้าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนบุคคลในวงจาํกดั (Private

Placement) จาํนวน 5 ราย รายละเอียดมีดงัน้ี

ลาํดบั รายช่ือผู้ซ้ือหุ้น PP จาํนวนหุ้น ราคาซ้ือ/หุ้น จาํนวนเงนิทั้งส้ิน

1 พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ 25,000,000 1.1939 29,847,500.00

2 นายภากร มกรานนท์ 75,000,000 1.1939 89,542,500.00

3 นายนุรักษ์ มหทัธนะ 50,000,000 1.1939 59,695,000.00

4 นางอภิรดี วิทยธีรกลุ 10,000,000 1.1939 11,939,000.00

5 นายปิยะยศ เพชรประภากร 10,000,000 1.1939 11,939,000.00

รวมทั้งส้ิน 170,000,000 202,963,000.00

โดยเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 202,963,000 บาท

บริษทัมีการเตรียมไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใหเ้พียงพอ สาํหรับการท่ีบริษทัจะเขา้รวมประมูลงานโครงการก่อสร้างของ

ภาครัฐท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนเพ่ิมเติมในช่วงปลายปี 2560 และปี 2561

ทั้งน้ี หุน้ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) คงเหลือจาํนวน 816,342,651

หุน้ (986,342,651 -170,000,000)

ในปี 2561 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัให้

ลดทุนในส่วนท่ีเตรียมไวส้าํหรับรองรับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้

สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน

816,342,651 หุน้ มูลค่าจาํนวน 816,342,651 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

1.5.2 กรณทีีบ่ริษัทมีหลักทรัพย์ทีเ่ป็นตราสารหนี้

- การออกต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน (B/E) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

-ไม่มี-

- หุ้นกู้

ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกหุน้กูทุ้กประเภท และรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงิน

รวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้นบาท) จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน

2558 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี
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ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ(มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออก และเสนอขายหุน้กูใ้น

แต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจาํนวนดงักล่าว

อายุ ไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมุนเวยีน

(Revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนประเภท

สถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ

ก.ล.ต. และ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและ

เสนอขายหุน้กูน้ั้น

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ผูถื้อหุน้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด และบริษทัมีหรือไม่มีสิทธิ

ขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู้ หรือตามขอ้ตกลง และเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ไดอ้อก

ในคราวนั้น ทั้งน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/

หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละ

คราว

อาํนาจกาํหนด

รายละเอยีดอ่ืน ๆ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหมี้อาํนาจ ดงัต่อไปน้ี

(1) กาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบ้ีย อายกุารไถ่ถอน การ

แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ตลอดจนกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพยีงราคา วธีิการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะตอ้งมีการ

แต่งตั้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร

(3) ติดต่อเจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ขสญัญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อใหข้อ้มูล ยืน่เอกสาร

หลกัฐานกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก และเสนอขายหุน้กู้

ดงักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร

วตัถุประสงค์ของการออก

หุ้นกู้

เพือ่นาํเงินท่ีไดม้าใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการขยายกิจการ

รายละเอยีดการออกหุ้นกู้ของ PLE ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ลาํดับ รายละเอยีดหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือบุคคล/บริษัท วนัที่ออก วนัที่ครบกาํหนด
จํานวนเงินหน้า

ตั๋ว (บาท)

อตัราดอกเบีย้

(%)

1. PLE216A หุน้กู้ PLE คร้ังท่ี 1/2562 ผูล้งทุนประเภท HNW 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2564 500,000,000.00 6.50%

2. PLE220A หุน้กู้ PLE คร้ังท่ี 2/2563 ผูล้งทุนประเภท HNW 8 ตุลาคม 2563 8 ตุลาคม 2565 424,500,000.00 6.00%

รวมทั้งส้ิน 924,500,000.00
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1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายจากผลการ

ดาํเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษทัมีอาํนาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ดาํเนินการตาม

นโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นคร้ังคราว โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้ง

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนสาํรองสาํหรับการชาํระคืนเงินกู้ ใชเ้ป็นเงินลงทุน เพ่ือขยายธุรกิจของ

บริษทั หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต

การจ่ายเงนิปันผลของบริษัท

รายละเอยีดการจ่ายปันผล
ปี 2563

(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2562 ปี 2561

1. 1. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (458,297,804.61) บาท 191,048,567 บาท 210,866,302 บาท

2. จาํนวนหุน้ 1,361,817,957 หุน้ 1,361,817,957 หุน้ 1,361,817,957 หุน้

3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม

3.1 สาํรองตามกฎหมาย

3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

29,000,000 บาท
(167,575263.62) บาท

27,600,000 บาท

322,549,065 บาท

18,000,000 บาท

271,161,057 บาท

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.00 บาท 0.07 บาท 0.0775 บาท

5. เงินปันผลจ่าย 0.00 บาท 95,327,256.99 บาท 105,540,891.67 บาท

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 0.0% ของกาํไรสุทธิ 50% ของกาํไรสุทธิ 50.1% ของกาํไรสุทธิ

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยคณะกรรมการของบริษทัจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบ

กบังบลงทุนของบริษทัยอ่ย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของ

บริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) มีความตระหนกัและเลง็เห็นความสาํคญัของการบริหารความ

เส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญั เพ่ือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์ กลยทุธ์ พนัธกิจ

และวิสยัทศัน์ ตามท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว้ ยิง่กวา่นั้นการบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารงานของฝ่ายงาน

ต่าง ๆ ของบริษทั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว้ รวมถึงการป้องกนัความเสียหาย และลดความผิดพลาดในการ

บริหารงาน ช่วยใหม้องเห็นโอกาส ตลอดจนผลกระทบท่ีจะสร้างความเสียหายใหก้บับริษทั และผูถื้อหุน้ในภาพรวมได้

ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและสร้างผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษทั โดยสามารถวดั

ความเส่ียงไดจ้ากผลกระทบ และโอกาส

1. วตัถุประสงค์

นโยบาย (การบริหารความเส่ียงฉบบัน้ี) มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี

(1) เพ่ือเป็นการส่ือสารใหทุ้กหน่วยงานเขา้ใจกรอบ การบริหารความเส่ียง

(2) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัของการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และนาํไปปฏิบติัทัว่

ทั้งบริษทั

(3) เพ่ือเป็นกระบวนการท่ีสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียวา่บริษทัทราบถึงความเส่ียงและ

หาวิธีการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม

(4) เพ่ือกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพ่ือควบคุมระดบัความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม

2. ขอบเขต

นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัทุกกระบวนการทาํงานตั้งแต่ระดบับริหารจนถึงพนกังานทุกคนใน

บริษทั

3. นโยบายการบริหารความเส่ียง

(1) กาํหนดใหก้ระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นมาตรฐานการปฏิบติังานภายในบริษทั

(2) การบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ เพ่ือตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

(3) ดาํเนินการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัแบบบูรณาการโดยการกาํหนดใหก้ารบริหารความเส่ียง

เป็นส่วนหน่ึงของการจดัทาํแผนธุรกิจประจาํปี สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ กลยทุธ์และวิสยัทศัน์

(4) มุ่งเนน้การบริหารความเส่ียงเชิงป้องกนัและแกไ้ข ดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส

(5) ผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึนท่ีมีผลต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายจะถูกบริหารจดัการอยา่งเป็น

ระบบ เพ่ือใหส้ามารถลดความเส่ียงลงและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้

(6) ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

(7) มุ่งเนน้ส่งเสริมใหค้วามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ แนวทางปฏิบติัใหบุ้คลากรตั้งแต่ผูบ้ริหาร

และพนกังานทุกคนของบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั และมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน

การบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือสร้างวฒันธรรม เพ่ือนาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

(Value Creation )
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(8) เม่ือบุคคลากรพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนผลกระทบต่อบริษทัจะตอ้งรายงาน

ความเส่ียงนั้นใหก้บัฝ่ายบริหารของบริษทั และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบทนัที

เพ่ือจะไดด้าํเนินการจดัการความเส่ียงต่อไป

(9) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งรายงานผลความเส่ียงท่ีมีความเส่ียงสูง และสูงมากทั้งหมด

ท่ีอาจจะมีผลต่อแผนธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษทั ใหก้บัคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัรับทราบ

4. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ

(1) คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยรวมในการกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียง

ภายในบริษทั

(2) คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการบริหาร

ความเส่ียง โดยสอบทานใหม้ัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเส่ียง มีความเหมาะสมและ

ประสิทธิผล

(3) คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความ

เส่ียงและระบบควบคุมภายในบริษทั

(4) ประธานคณะกรรมการบริหารท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการตามนโยบายฉบบัน้ี และ

กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง ผา่นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีท่ีทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ความเส่ียงทางธุรกิจสาํคญัไดรั้บ

การระบุและประเมินอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งไดมี้การกาํหนดมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี

 จดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียง กลยทุธ์และหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียง

เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั

 พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบริษทั ความเส่ียงได้

ประเมินไว้ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข

 กาํกบัดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยการติดตาม

และสอบทานอยา่งต่อเน่ือง

 รายงานความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และสูงมากให้ ประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทราบ

 สอบทานนโยบายฉบบัน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ

(6) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจดัลาํดบั

ความเส่ียงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม ในการจดัการ

ความเส่ียง
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5. วธีิการบริหารความเส่ียง

บริษทัไดน้าํการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 ซ่ึงกาํหนดวธีิปฏิบติั ในแต่

ละขั้นตอนของการบริหารความเส่ียงมาปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั และในปี 2562

บริษทัไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซ่ึงเป็นการบริหารดา้นความเส่ียงเป็นหลกั การ

ปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป

6. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งทบทวนนโยบายฉบบัน้ีเป็นประจาํทุกปีและเสนอใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัหากมีการเปล่ียนแปลง

ทั้งน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุมร่วมกนัไตรมาสละ 1 คร้ัง รวมจาํนวน 4

คร้ัง เพ่ือกาํหนดแผนการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การกาํหนดมาตรการป้องกนัความเส่ียง

โดยแยกเป็นแต่ละโครงการ
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2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท

2.2.1 ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท

1.) ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:SR)

1.1.) ความเส่ียงจากภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีทิศทางฟ้ืนตวั โดยมูลค่าการลงทุนก่อสร้างรวมมีแนวโน้มขยายตวั

4.5-5.0% ในปี 2564 และ 5.0-5.5% ในปี 2565-2566 ปัจจยัขบัเคล่ือนมาจากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของ

ภาครัฐ ซ่ึงจะนําการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม งานก่อสร้างภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นสัดส่วน 82% โดยกลุ่มผู ้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ มักได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ

โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีประสบการณ์ มีความชาํนาญเฉพาะดา้น มีศกัยภาพทางการเงิน และ

มีการพฒันาเทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง ส่วนผูรั้บเหมารายย่อยจะมีโอกาสรับงานภาครัฐ ใน

ลกัษณะของผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractors) ส่วนงานก่อสร้างภาคเอกชนกระจุกตวัในงานก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั มีสัดส่วน

คิดเป็น 54% ซ่ึงทิศทางงานก่อสร้างภาคเอกชนข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ความเช่ือมัน่ในการลงทุน เสถียรภาพการเมือง

การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และนโยบายกระตุน้การลงทุนของภาครัฐ ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทัไดมี้การประเมินภาวะของ

ตลาดอยา่งสมํ่าเสมอและรอบคอบ และกาํหนดแผนในการประมูลงานโดยเลือกโครงการท่ีมีศกัยภาพในการเพ่ิมปริมาณ

งาน รวมถึงใชท้รัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ทั้งหมดอยา่งเตม็ท่ี

1.2.) ความเส่ียงจากการแข่งขัน

จากการท่ีภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมยงัคงมีการแข่งขนั

ท่ีสูงข้ึนรวมถึงการเพิ่มข้ึนของจาํนวนบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ส่งผลให้ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัประมูลงานสูงข้ึนกว่าเดิม

บริษทัจึงตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัทั้งจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน การประมูลงานในปี 2564 มีการแข่งขนั

กนัสูง ซ่ึงมกัจะกาํหนดจากเกณ์การประมูลแข่งขนัเป็นหลกั ทาํให้ผูรั้บเหมาบางรายใชวิ้ธีการตดัราคา และลดราคามูลค่า

งานลงเพ่ือใหช้นะประมูล ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ณ ราคาดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไร

และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั ดงันั้น หากบริษทัไม่สามารถชนะการประมูลโครงการ และไม่ไดรั้บเลือกจากผู ้

ว่าจา้งจะทาํให้รายไดข้องบริษทัหายไปจากท่ีคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงดงักล่าวโดยการ

เลือกประมูลงานท่ีบริษทัมีความชาํนาญและสามารถควบคุมได้ เพ่ือทาํให้ไดง้านและรายไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสมเป็นหลกั

และให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนบุคลากรของบริษทั รวมทั้งการพิจารณาคดัเลือกผูว้่าจา้งและเจา้ของโครงการโดยดาํเนินการ

ตรวจสอบประวติัการทาํธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาํระเงินจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ นอกจากน้ี จากการ

ท่ีบริษทัไดเ้ขา้ดาํเนินงานก่อสร้างและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมหลายโครงการท่ีผ่านมา ทาํให้บริษทัไดรั้บความ

เช่ือถือจากบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษารวมถึงผูว้่าจา้งและเจา้ของโครงการต่าง ๆ ท่ีเห็นถึงศกัยภาพและคุณภาพการทาํงานของ

บริษทั และไดเ้สนอใหบ้ริษทั เขา้ร่วมประมูลงานในโครงการใหม่ ๆ อยูเ่สมอ

2.) ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัตงิาน (Operation Risk :OR)

2.1.) ความเส่ียงทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social / Environment Risk)

บริษทัให้ความสําคญักับการดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

บริษทัไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหารโครงการของทุกโครงการจดัทาํระบบการจดัการ ดูแลผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียงและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบพื้นท่ีโครงการ รวมถึงแผนการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการทาํงาน โดยจดัให้

พนกังานทุกระดบัไดผ้่านกระบวนการการอบรมความรู้ เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภยัและสร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังาน
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ประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง โดยไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุดดว้ยมาตรการและแผนการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่

การควบคุมการเกิดมลภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด

2.2.) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน

บริษทัประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบก่อสร้าง จดัหาและรับเหมาติดตั้งงานระบบ

วศิวกรรมซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใชแ้รงงานมากธุรกิจหน่ึง การเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้างและค่าจา้งแรงงาน (ปัจจุบนัธุรกิจ

ก่อสร้างไทยประสบปัญหาแรงงานทั้งดา้นปริมาณและทกัษะท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ส่งผลให้ผลิตภาพ

แรงงานมกัตํ่ากว่าค่าจา้ง) ซ่ึงจะมีผลต่อกาํไรของบริษทั โดยโครงสร้างตน้ทุนของบริษทัก่อสร้าง ประกอบดว้ย ค่าวสัดุ

ก่อสร้างท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 1) เหล็ก คอนกรีต และปูนซีเมนต์ ซ่ึงรวมกบัค่าวสัดุก่อสร้างประเภทอ่ืนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

60% ของตน้ทุนรวม 2)ค่าจา้งแรงงาน 20% และ 3) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 20%

อยา่งไรก็ตามบริษทัก็มีแนวทางในการลดความเส่ียงทางดา้นการขาดแคลนแรงงาน โดยการ

เพ่ิมสดัส่วนการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงใหเ้พียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีอยู่ เสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดว้ยการจูงใจใหบุ้คลากร

ทาํงานให้กบับริษทัในระยะยาว โดยบริษทัส่งเสริมให้มีความกา้วหนา้ในงาน ดูแลดา้นรายได้ ความปลอดภยั รวมถึงการ

จดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามอายงุานท่ีทาํงานต่อเน่ืองใหบ้ริษทั เพ่ือใหลู้กจา้ง คนงาน มีความผกูพนั และรู้สึกมัน่คงกบังาน

ท่ีทาํ ดา้นการลงทุนจะเนน้เพ่ิมการลงทุนดา้นเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีสาํหรับการทดแทนแรงงาน เพื่อลดความเส่ียงจาก

ภาวะการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งผลกระทบจากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ซ่ึงคาดวา่จะยงัมีต่อเน่ืองไปอีกระยะ

หน่ึง

2.3.) ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการ

ความเส่ียงเน่ืองจากความล่าชา้ของโครงการนับเป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อการประกอบธุรกิจ โดย

ความล่าชา้ของโครงการอาจจะเป็นผลมาจากเจา้ของโครงการเอง เช่น การเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างและติดตั้ง การขาด

แคลนเงินทุนและสภาพคล่องของผูว้่าจา้งโครงการ เป็นตน้ หรืออาจเป็นผลเน่ืองจากความล่าชา้ในการติดตั้งของทีมงาน

ของบริษทั ซ่ึงความล่าชา้ของโครงการของบริษทัมาจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ

1. ความล่าชา้ท่ีเป็นผลมาจากเจา้ของโครงการ บริษทัจะมีความเส่ียงในการตอ้งแบกรับ

ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนของโครงการ เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยบริษทัไม่สามารถท่ีจะเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม

จากลูกคา้ไดเ้น่ืองจากสัญญาว่าจา้งโดยปกติจะไม่ครอบคลุมถึง การป้องกนัความเส่ียงในลกัษณะน้ีค่อนขา้งทาํไดย้าก

อย่างไรก็ตามผลกระทบดงักล่าวสามารถถูกจาํกัดได้โดยการทาํสัญญาระหว่างบริษทั และเจ้าของงานอย่างรอบคอบ

ครอบคลุมถึงกรณีดงักล่าวอยา่งชดัเจน บริษทัไดจ้ดัตั้งแผนกบริหารสญัญาก่อสร้าง เพ่ือใหก้ารสนบัสนุนผูจ้ดัการโครงการ

ต่าง ๆ ของบริษทั เป็นการป้องกนั และบรรเทาความเส่ียงในส่วนน้ี
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2. ความล่าชา้ของโครงการเป็นผลเน่ืองจากความล่าชา้ในการทาํงานของบริษทั บริษทัจะมี

ความเส่ียงท่ีจะถูกเจ้าของโครงการปรับค่าเสียหาย การป้องกันความเส่ียงในลกัษณะน้ีสามารถทาํได้โดยการพฒันา

ความสามารถในการจดัการของบุคคลากรของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัผูจ้ดัการโครงการ และการจดัสรรทีมงาน

และผูรั้บเหมาช่วงให้เหมาะสมกบัปริมาณงานในแต่ละโครงการ นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ผูจ้ดัการโครงการในโครงการต่าง

ๆ ทาํแผนการทาํงานเพื่อใชส้าํหรับควบคุมการทาํงานของผูรั้บเหมาและผูรั้บเหมาช่วงในแต่ละโครงการอยา่งชดัเจนและ

ทางผูบ้ริหารของบริษทัยงัมีการจดัประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อให้รายงานปัญหาท่ี

เกิดข้ึนอยา่งทนัท่วงทีพร้อมทั้งไดรั้บคาํแนะนาํจากผูบ้ริหารในปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นดว้ย

นอกเหนือจากความล่าชา้ของโครงการทั้งสองปัจจยัหลกัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้น ยงัมีความล่าชา้

ของโครงการอนัเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีไม่สามารถระบุผูรั้บผิดได้ เช่น ในกรณีภยัธรรมชาติ เป็นตน้

2.4.) ความเสียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้ งแต่ต้นปี 63 ท่ีผ่านมาส่งผลให้บริษัท

อสังหาริมทรัพย์ชะลอ แผนการก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ รวมไปถึงการชะลอการก่อสร้างและการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไปดว้ย ซ่ึงการชะลอการลงทุนดงักล่าวส่งผลให้งานก่อสร้างในตลาดลดลง และทาํให้เกิดการ

แข่งขนัในการประมูลงานงานของบริษทัรับเหมาก่อสร้างต่อเน่ืองมาถึง ปี 64 ซ่ึงยงัไม่มีทีท่าจะหยดุลง โดยเฉพาะเม่ือเกิด

การแพร่ระบาดระลอกใหญ่ในช่วงเดือน พฤษภาคม จนทาํให้ยอดการติดเช้ือของประชาชนในประเทศเพ่ิมข้ึนไม่หยดุ และ

ทาํให้บริษทัอสังหาริมทรัพยช์ะลอแผนการลงทุนออกไปอีกคร้ังทาํให้สถานการณ์ของบริษทัรับเหมาในปัจจุบนัย ํ่าแยม่าก

หลาย ๆ บริษทัจ่อปิดกิจการลง และโดยเฉพาะการสัง่ ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างยิง่ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินหมุนเวียน

ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างอยา่งหนกั อยา่งไรก็ตาม บริษทัเห็นถึงความสาํคญัของการป้องกนัการแพร่ระบาดของ เช้ือโค

โรน่า 2019 (COVID-19) จึงไดมี้แนวทางการตรวจรักษา และมาตรการป้องกนัเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการ

ก่อสร้าง ดงัน้ี
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มาตรการป้องกนัเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการก่อสร้าง

1.) พนักงานท่ีเขา้ปฎิบติังานภายในโครงการก่อสร้างตอ้ง

ตรวจ ATK ก่อนเขา้โครงการและส่งผลขอ้มูลการฉีดวคัชีนให้กบัทาง

แผนกธุรการ/แผนกความปลอดภยั ก่อนเขา้ทาํงานในโครงการ กรณี

ตรวจพบผลเป็นบวกใหป้ฎิบติัตามแนวทางการตรวจรักษาเช้ือโคโรน่า

2019 (COVID-19)

2.) พนกังานทุกคนตอ้งตรวจวดัอุณภูมิก่อนเขา้ทาํงาน

ในโครงการท่ีป้อม รปภ.ทุกวนัก่อนเขา้ทาํงาน กรณีท่ีอุณภูมิ

ร่างกายเกิน 35.7 องศา ให้ทาํการนั้งพกัและตรวจใหม่อีก 1 คร้ัง

กรณีท่ีอุณภูมิร่างกายยงัไม่ลดใหพ้นกังานคนนั้นไปโรงพยาบาล

เพ่ือทาํการตรวจทนัที

3.) จดัอ่างลา้งมือ ให้พนักงานทุกคนไดล้า้งมือดว้ยสบู่ก่อน

เขา้โครงการเป็นประจาํทุกวนั

4.) จดัคดักรอง Covid-19 ดว้ยวิธี ATK ให้กบัพนกังาน

ทุก ๆ 15 วนั กรณีตรวจพบผลเป็นบวกให้ปฎิบติัตามแนวทางการ

ตรวจรักษาเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19)

5.) หลกัการทาํความสะอาดสํานักงานสนาม เน้นการ

กวาด ลา้ง เช็ด ถูดว้ยนํ้ ายาฆ่าเช้ือ เพ่ือลดการกระจายเช้ือในอากาศ

6.) การกาํจดัขยะติดเช้ือจากการตรวจคดักรอง Covid-

19 ด้วยวิธี ATK จัดแยกใส่ถุงขยะ 2 ชั้ นพร้อมให้รถขยะทาง

เทศบาลนาํขยะไปกาํจดันอกโครงการ
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3.)ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk : FR)

3.1.) ความเส่ียงทางด้านรายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ

ในบางโครงการมีงานก่อสร้างและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมเสร็จและมีผลงานตรง

งวดตามสัญญาแลว้แต่บริษทัยงัไม่สามารถออกใบเรียกเก็บเงิน และรับเงินตามงวดงานท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาไดท้นัเวลา

เน่ืองมาจากความล่าชา้ในการตรวจรับงานของผูว้า่จา้ง หรือเจา้ของงาน บริษทัจึงไดมี้การประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

โดยติดตามผลการตรวจรับงานจากผูว้า่จา้งหรือเจา้ของงานอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดม้าก

3.2.) ความเส่ียงจากราคาวสัดุก่อสร้างและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ธุรกิจใหบ้ริการออกแบบก่อสร้าง จดัหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งเสนอ

ราคารับเหมาแบบตายตวั ตั้งแต่เร่ิมประมูลงานจนกระทัง่งานติดตั้งและก่อสร้างแลว้เสร็จ ในระหวา่งนั้นราคาของวสัดุและ

อุปกรณ์อนัไดแ้ก่ ราคาของวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามภาวการณ์ของระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน

แลว้ยงัข้ึนอยูก่บัภาวะราคานํ้ ามนัอนัเป็นตน้ทุนทางออ้มต่อตน้ทุนการดาํเนินงาน ในปี 2564 การยบัยั้งการแพร่ระบาดยงัทาํ

ใหเ้กิดความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนแร่เหลก็ (Supply shortage) ในบราซิลซ่ึงเป็น

ผูส่้งออกรายใหญ่ของโลก จากการท่ีหลายโรงถลุงแร่เหล็กถูกปิดตวัลงจากการพบผูติ้ดเช้ือท่ีพุ่งสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญั

ประกอบกับการท่ีจีนควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วและรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจผ่านการก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน ทาํให้ความตอ้งการเหล็กทัว่โลกสูงข้ึนและนาํไปสู่ราคาเหล็กท่ีสูงข้ึนตาม โดยสถานการณ์ดงักล่าวน้ี

คล่ีคลายในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 เน่ืองจากทางการจีนไดอ้อกนโยบายเพื่อลดภาวะการขาดแคลนแร่เหลก็โดยการอนุญาต

ให้นาํเขา้เศษเหล็ก (Scrap) เพ่ือมาเป็นวตัถุดิบในการหล่อเหล็กควบคู่ไปกบัการใชแ้ร่เหล็ก ทาํให้ ในช่วงคร่ึงแรกของปี

2564 ตน้ทุนการก่อสร้างน่าจะเพ่ิมจากปี 2563 อีก 1.41-1.94% ซ่ึงเป็นผลหลังจากราคาเหล็กท่ีปรับตวัสูงข้ึน โดยหาก

สถานการณ์ขาดแคลนแร่เหล็กดีข้ึน หรือหากมีการใชว้คัซีนอยา่งแพร่หลาย ตน้ทุนท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาเหล็ก

และการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างอาจจะหายไป

บริษทัจึงมีมาตรการและนโยบายในการลดความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบโดยการเจรจาต่อรอง

และอาศยัความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือใหไ้ดรั้บการเสนอราคาซ้ือล่วงหนา้ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะถูกกาํหนดใหค้งท่ีตลอดระยะเวลาของโครงการ ในส่วนของวสัดุทัว่ไปซ่ึงมีผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย บริษทัจะ

รวบรวมปริมาณสัง่ซ้ือจากหลาย ๆ โครงการ เพ่ือใหมี้อาํนาจในการต่อรองและไดร้าคาตน้ทุนต่อหน่วยท่ีลดลง ดว้ยอาํนาจ

การต่อรองท่ีมีค่อนขา้งสูง บริษทัจึงสามารถรักษาระดบัราคาตน้ทุนในส่วนวสัดุทัว่ไปไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสม บริษทัมีการ

ปรับปรุงการบริหารจดัการดา้นการจดัซ้ือตลอดเวลาเพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ และเพื่อลดความเส่ียงของการเปล่ียนแปลง

ราคาวสัดุและอุปกรณ์ นอกจากนั้น บริษทัไดมี้การบริหารความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนขอราคาวสัดุก่อสร้างและราคานํ้ามนั

โดยบริษทัจดัทาํการประเมินราคาวสัดุก่อสร้าง และวสัดุต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนภายในระยะเวลาการก่อสร้าง และนาํ

ราคาประเมินดงักล่าวนั้นไปคาํนวณเป็นตน้ทุนของโครงการนั้น ๆ เพ่ือจดัทาํขอ้เสนอดา้นราคาสาํหรับการเขา้ไปประมูล

งานในโครงการต่าง ๆ และบริษทัยงัไดมี้การเจรจากบัเจา้ของโครงการในส่วนของการปรับราคา หากวสัดุก่อสร้างมีการ

ข้ึนราคาเกินกวา่เกณฑท่ี์บริษทั และเจา้ของโครงการไดต้กลงกนัไวล้่วงหนา้

4.) ความเส่ียงทางด้านกฏหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)

บริษทัทาํธุรกิจให้บริการออกแบบก่อสร้าง จดัหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมจะมีความ

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายและสัญญาต่าง ๆ มากมาย เช่น กฏหมายแรงงาน กฎหมายทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สัญญาการจา้งงาน

เป็นตน้ บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการปรับเปล่ียนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานในโครงการของ

บริษทั ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัได้ บริษทัจึงตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
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กฎระเบียบอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยจัดตั้ งแผนกและหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีดูแล รับผิดชอบในการติดตาม และ

ตรวจสอบขอ้มูล กฏหมาย กฎระเบียบ ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์

1.) ความเส่ียงด้านผลตอบแทนการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย์ ซ่ึงเป็นส่วนของเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้

ของบริษทัตามผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจของบริษทัในแต่ละปี โดยบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อ

หุ้นของบริษทัจากผลกาํไรสุทธิของบริษทัในแต่ละปีประมาณ 50% โดยพิจารณาจากผลกาํไรของงบการเงินเฉพาะบริษทั

ซ่ึงผลกาํไรดงักล่าวจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความสามารถในการทาํรายได,้ การควบคุมตน้ทุน และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ให้

เป็นไปตามแผนการท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละปีล่วงหนา้ ซ่ึงในส่วนของบริษทัไดก้าํหนดแผนการต่าง ๆ ให้หน่วยงานทั้งหมด

ของบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอยา่งชดัเจน นอกจากนั้นไดมี้การจดัการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ เพ่ือควบคุม

ความเส่ียงภายนอกใหมี้ผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการของบริษทัใหน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่กระทบเลย

2.) ความเส่ียงด้านมูลค่าการลงทุนลดลง

มูลค่าการลงทุนของผูถื้อหุ้นลดลง ซ่ึงอาจเกิดจากราคาหุ้นท่ีซ้ือขายกนัในตลาดมีราคาลดลง เม่ือ

เปรียบเทียบกบัราคาหุ้น ณ ขณะท่ีผูถื้อหุ้นซ้ือลดลง ซ่ึงการลดลงของราคาหุ้นอาจเกิดจากปัจจยัภายใน คือ ธุรกิจรวมถึงผ

ลการดาํเนินงานของบริษทัมีแนวโนม้ลดลง หรือผลประกอบการขาดทุน ซ่ึงมีผลกระทบต่อราคาหุ้นท่ีซ้ือขายกนัในตลาด

หลกัทรัพยฯ์โดยตรง หรืออาจเกิดจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น ภาวะของเศรษฐกิจของทัว่โลก และ/หรือภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศถดถอยลง หรือภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโนม้ชะลอตวัอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนทางบริษทัได้

ใชม้าตรการในการบริหารความเส่ียงเขา้บริหารจดัการเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัทั้งภายนอกและภายใน
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3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มุ่งดาํเนินธุรกิจแบบเติบโตอยา่งย ัง่ยืนเพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นองค์กรท่ีมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) โดย

คาํนึงถึงการสร้างคุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจ ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้

การกาํกบัดูแลกิจการ และการมีธรรมาภิบาลท่ีดี พร้อมกบั การดาํเนินการไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในระดบัประเทศ

และสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

ซ่ึงกระบวนการในการดาํเนินงานของบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินธุรกิจตาม

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความเท่า

เทียมกนั บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการและเป้าหมายจดัการดา้นความยัง่ยนืไวต้ามรายละเอียด ดงัน้ี

การสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกจิ

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาดาํเนินการธุรกิจแบบครบวงจร และเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั เพ่ือตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งคุม้ค่าในระยะยาว

เป้าหมายและแนวทางในการปฏิบติั

1. จัดหาระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้บริษัท

ดาํเนินการทาํงานไดใ้นทุกสถานการณ์

2. ยดึถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั เพ่ือส่งมอบงานโครงการก่อสร้างท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน

3. มุ่งเนน้การขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

4. บริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรัปชัน่

ยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในสังคม

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสงัคม ชุมชน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั พร้อมกบัการดาํเนินธุรกิจ

ใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืภายใตพ้ื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคม

เป้าหมายและแนวทางในการปฏิบติั

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รมีความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ

2. ปรับวิธีการทาํงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ เพ่ือให้บุคลากรในองคก์รสามารถทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภยัท่ีสุด

3. พฒันาผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาให้เป็นผูท่ี้มีบทบาทหลกัในการผลกัดนัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ทาํงานท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

4. จดัสถานท่ีทาํงานใหมี้ความปลอดภยั ถูกหลกัอาชีวอนามยั และมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน

5. ส่งเสริมและพฒันาความรู้บุคลากรในองคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ

6. เปิดรับขอ้ร้องเรียนทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและมีมาตรการป้องกนัผูแ้จง้เบาะแส
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ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

บริษทัดาํเนินธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการ

ปลูกจิตสาํนึกให้กบับุคลากรในองคก์รให้ดูแลและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีคุณค่า เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มใน

ระยะยาว

เป้าหมายและแนวทางในการปฏิบติั

1. กาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

2. ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน ท่ีเป็นเหตุมาจากการทาํงานของบริษทั

3. ดูแล รักษา และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีคุณค่า

4. ปลูกจิตสาํนึกใหก้บับุคลากรในองคก์รเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื

5. ดาํเนินงานภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ

บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบตามหลกัธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงความสําคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั้งภายในและภายนอก เพ่ือผลกัดนัและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกนัในการ

ดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนสะทอ้นให้เห็นว่าบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งมอบงานท่ีมีคุณค่าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและ

ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัทุกภาคส่วน

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ (Value Chain)

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษทั ประกอบดว้ยกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า 2 ประเภท ดงัน้ี

1. กจิกรรมหลกั (Primary Activities) ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ซ่ึงเช่ือมโยงกนัอยา่งต่อเน่ืองตามบริบท

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัในภาพรวม ดงัน้ี

1.1. การจดัหางาน

1.2. การประมูลงานและการประมาณราคา

1.3. การปฏิบติัการ

1.4. การจดัหาทรัพยากรในการทาํงาน

1.5. การส่งมอบงานใหลู้กคา้

กจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่า รายละเอยีดกิจกรรม

1.1 การจดัหางาน - การจดัหางานจากส่ือต่าง ๆ

- ลูกคา้ติดต่อจา้งงานโดยตรง

- การประเมินความเส่ียงในการทาํงาน

- การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํงาน

1.2 การประมูลงานและการประมาณราคา - การประมาณราคาและคิดมูลค่างาน

- การถอดแบบและปริมาณตามเง่ือนไขในสญัญา

- การยืน่ซองเพ่ือประมูลงาน
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1.3 การปฏิบติัการ - การลงนามในสญัญา

- การวางแผนกาํลงัคนและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการทาํงาน

- การประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

- ทาํงานตามขั้นตอนท่ีบริษทัวางแผนไว้

- ติดตามและตรวจสอบการทาํงานท่ีหนา้งานอยา่งสมํ่าเสมอ

- การวางบิลตามความคืบหนา้ของงานท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้

1.4 การจดัหาทรัพยากรในการทาํงาน - จดัซ้ือ จดัหา วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการทาํงานให้ตรงตามสัญญาท่ี

ตกลงกนัไว้

- จดัหาแรงงงานท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง

- กระบวนการในการจดัซ้ือ จดัหา มีการเปรียบเทียบราคาอย่างเป็น

ธรรม

1.5 การส่งมอบงานใหลู้กคา้ - ทาํการทดสอบก่อนส่งมอบงาน

- ส่งมอบงานและใหลู้กคา้ตรวจสอบทุกจุดอยา่งละเอียด

- มีบริการหลงัการส่งมอบงาน

ผงัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท (Interactive)
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2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือขบัเคล่ือนให้กิจกรรมหลกัของ

บริษทัดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ มีดงัน้ี

- โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ (Firm Infrastructure) คือ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนเครือข่ายในการ

สร้างคุณค่าของบริษทั ประกอบดว้ย งานบญัชีและการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกฎหมาย และงานการจดัการ

ทัว่ไป ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานจะถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ อยา่งไรก็ตาม บริษทัเป็นธุรกิจท่ี

ตอ้งมีการควบคุมอยา่งมากซ่ึงตอ้งใชท้ั้งเวลาและเงินในการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาล

เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีธุรกิจตอ้งควบคุมใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในทางกฎหมาย เพื่อใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายและสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) คือ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริหารทรัพยากร

บุคคลในองคก์รในดา้นการจดัสรรและพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์ร เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของส่วนงานอ่ืนๆ และทาํ

ให้องคก์รสามารถดาํเนินงานไดเ้ร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือให้บริษทัเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน การบริหารทรัพยากร

มนุษยมี์ในทุกกิจกรรมของเครือข่ายการสร้างคุณค่าของบริษทั ตน้ทุนทั้งหมดของการบริหารทรัพยากรไม่สามารถกาํหนด

เป็นเชิงปริมาณได้เน่ืองจากมีปัญหาสลบัซับซ้อนซ่ึงถือได้ว่าเป็นต้นทุนการหมุนเวียนเขา้ออกของพนักงานและการ

กาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารตน้ทุนหลายประการจะเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว

บริษทัจึงไดค้าํนึงถึงการปรับปรุงระดบัทกัษะของพนกังานและการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังานเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะ

สร้างคุณค่าและลดตน้ทุนการรักษาพนักงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วโดยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ

ผลผลิต และความพึงพอใจในงานของพนกังาน

- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) คือ หน่วยงานท่ีสร้างคุณค่าให้กับบริษทัในเร่ืองการ

พฒันาบริการ และกระบวนการ เพื่อให้เกิดคุณค่าในการบริการไปยงัลูกค้าอย่างย ัง่ยืน บริษัทได้มีการพฒันาและ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสาํหรับการทาํงานของบริษทัทาํให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบั

บริษทัคู่แข่ง

- การจัดหาทรัพยากร (Procurement) คือ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีจดัซ้ือและจดัหาทรัพยากรท่ีใชใ้นการทาํงาน

ตลอดจนแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ดว้ยความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่บริษทัลูกคา้ รวมถึงมุ่งมัน่คดัเลือกคู่

คา้ท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางท่ีบริษทัวางไว้

ผงัการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ของบริษัท

กจิกรรมหลัก การจดัหางาน การประมูลงานและ

การประมาณราคา

การปฏิบติัการ การจดัหาทรัพยากร

ในการทาํงาน

การส่งมอบงานให้

ลูกคา้

กจิกรรมรอง

โครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์าร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การพฒันาเทคโนโลยี

การจดัหาทรัพยากร
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3.2.2 การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกกลุ่ม ประกอบดว้ย เจา้หน้ี สถาบนัการเงินูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูว้า่จา้ง พนัธมิตรทาง

ธุรกิจ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ผูถื้อหุน้ และคู่แข่งทางการคา้ บริษทัไดร้วบรวมผูมี้ส่วนไดเ้สียจากช่องทางต่าง ๆ หลายช่องทางของบริษทัเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นและ

สามารถติดต่อกบับริษทัไดโ้ดยตรง ตลอดจนการคาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทั โดยมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความผกูพนั และตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้

ส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัประเมินไวปี้ละ 1 คร้ัง ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ดงัน้ี

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การส่ือสารและช่องทาง

ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน - ราคาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน

- มีการจ่ายเงินปันผล

- ธุรกิจเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง

- บริษทัดาํเนินกิจการตามหลกัธรรมาภิบาล

และหลกัการกาํกบัดูและกิจการท่ีดี

- เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

แม่นยาํ และสมํ่าเสมอ

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย์ และใหค้วามเป็นธรรม

- ใหข้อ้มูลตามความเป็นจริงใหก้บัผูถื้อหุน้หากมีขอ้สงสยั

- ไม่ใชข้อ้มูลภายในบริษทัแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง

หรือผูอ่ื้น

- จดัประชุมผูถื้อหุน้

- จัดทาํรายงานประจาํปี และรายงานอ่ืน ๆ

ตามท่ี ตลท.กาํหนด

- E-mail : ir@ple.co.th

- Website : www.ple.co.th

- นดัพบโดยตรงหรือโทรศพัทม์าท่ีบริษทั

ผูบ้ริหารและพนกังาน - ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และ

ใกลเ้คียงกบัธุรกิจเดียวกนั

- มีความกา้วหนา้และมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน

- มีสวสัดิการท่ีดี

- มีการเสริมสร้างและพฒันาความรู้อยูเ่สมอ

- มีสภาพแวดในการทาํงานท่ีดี

- มีความปลอดภยัในการทาํงาน

- ดูแลผลประโยชน์และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เดียวกนักบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั

- ใหเ้งินพิเศษประจาํปีในรูปแบบของโบนสั โดยพิจารณาจาก

ผลประกอบการของบริษทั

- จดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหพ้นกังาน เช่น กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

กองทุนประกนัสงัคม ประกนักลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล รวมถึง

เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ

- วางแผนการจดัฝึกอบรมใหพ้นกังานทุก ๆ ปี

- มีการจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนเร่ืองการสรรหาวา่จา้ง โดย

ใหโ้อกาสทุกคนเท่าเทียมกนั

- บอร์ดประกาศ ประชาสัมพนัธ์การให้ขอ้มูล

ต่างๆของบริษทั

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียน (เวบ็ไซทบ์ริษทั)

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านหัวหนา้

งาน

- การประชุม การสัมมนา และจัดงานเพื่อ

พบปะระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน

mailto:ir@ple.co.th
http://www.ple.co.th


บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 57

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การส่ือสารและช่องทาง

ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม - ดาํเนินการก่อสร้างดว้ยความความปลอดภยั

และส่งผลกระทบกบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม

ใหน้อ้ยท่ีสุด

- หลีกเ ล่ียงการ เ กิดมลภาวะท่ีทําให้ เ กิด

ผลกระทบต่อชุมชุนขา้งเคียง

- สนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม

- การใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า

- มีการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเ บียบ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับด้าน

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด

- สนับสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนและสังคม

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ

- ควบคุมการดาํเนินงานและการปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน

- ตอบสนองขอ้ร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

รอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาอัน

เน่ืองมาจากการทาํงานของบริษทั

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียน (เวบ็ไซทบ์ริษทั)

- E-mail : ir@ple.co.th

- นดัพบโดยตรงหรือโทรศพัทม์าท่ีบริษทั

- จัดส่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทดูแลด้านความ

ปลอดภยั และชุมชนสัมพนัธ์ พบประชาชน

บริเวณชุมชนรอบโครงการก่อสร้างเป็น

ประจาํ

ลูกคา้ - ได้ รับบริการ ท่ี มี คุณภาพตามสัญญา ท่ี

กาํหนดไว้

- ส่งมอบงานตรงตามกําหนดเวลา ภายใต้

งบประมาณท่ีกาํหนดไว้

- ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมทั้ง

แกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว

- ส่งมอบผลงานตรงตามเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญา ตาม

งบประมาณท่ีลูกคา้กาํหนด

- พัฒนาบริการเพ่ือให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ท่ี

หลากหลาย

- ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน พร้อมทั้งบริหาร

ตน้ทุนไม่ใหสู้งเกินไป

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ

- หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากการทาํงานทั้งหมด

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียน (เวบ็ไซทบ์ริษทั)

- แบบสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้

- การประชุมร่วมกบัผูว้า่จา้ง/ลูกคา้

- ผูบ้ริหารเยีย่มชมโครงการ

mailto:ir@ple.co.th


บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 58

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (ต่อ)

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การส่ือสารและช่องทาง

คู่คา้ - มีกระบวนการในการจดัซ้ือจดัหาอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกนั

- ไดรั้บชาํระเงินตรงตามกาํหนดเวลา

- เปิดโอกาสให้ผู ้ค้าทุกรายเสนอราคาด้วย

ความโปร่งใสและยติุธรรม

- สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญาและชาํระเงินตรงตาม

กาํหนดเวลา

- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพ่ือสร้าง

พนัธมิตรทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื

- กาํหนดนโยบายในการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความ

เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- หน่วยงานตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือจดัหาเพ่ือป้องกนั

การทุจริตคอรัปชัน่

- มีรูปแบบสญัญาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียน (เวบ็ไซทบ์ริษทั)

- E-mail : procurement@ple.co.th

- การจดัประชุมระหวา่งคู่คา้และผูบ้ริหาร

- จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหวา่งคู่คา้และผูบ้ริหาร

เจา้หน้ี - สามารถชาํระหน้ีภายในกาํหนดเวลา

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา

- ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขต่างๆท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ย่าง

เคร่งครัด

- ชาํระหน้ีตรงเวลาและตรงตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด

- เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระ

หน้ี บริษทัจะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบและร่วมกนัหาวิธีแก้ไข

เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

- ไม่ปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ ท่ีอาจจะทําให้

เจา้หน้ีเกิดความเสียหาย

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียน (เวบ็ไซทบ์ริษทั)

- นดัพบโดยตรงหรือโทรศพัทม์าท่ีบริษทั

คู่แข่ง - การแข่งขนัภายใตก้ฎระเบียบและกฎหมาย

- การดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม

-ไม่เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการท่ีไม่

เหมาะสม

- ปฏิบติักบัคู่แข่งอยา่งถูกตอ้ง และถูกกฎหมาย

- ไม่มุ่งทาํลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้โดยการกล่าวหาในทาง

ไม่ดี

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่ง

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียน (เวบ็ไซทบ์ริษทั)

- เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ผา่นสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ

mailto:ir@ple.co.th
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3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิตส่ิิงแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม

บริษัทให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน การบริหารจัดการของเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการนาํของเสียมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหาร

จดัการตามแนวทางของการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนไปกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม รวมถึงการสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรใน

องคก์รมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ซ่ึงมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี

1. ปฎิบติังานโดยมีเป้าหมายในการป้องกนัและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อม

ประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

2. ส่งเสริมใหมี้การลดการใชพ้ลงังานในทุกโครงการของบริษทั เพื่อการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน

และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

3. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขแนวนโยบายอยา่งต่อเน่ือง และสามารถรองรับการพฒันา

ทางดา้นเทคโนโลยี กฎหมาย การใชพ้ลงังาน สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม และสภาพสงัคมท่ีมี

การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง

4. ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี ป้องกนัการบาดเจ็บ โรคภยัจากการทาํงาน และอนัตรายจากความเส่ียงในทุก

กิจกรรมการทาํงาน ใหก้บัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง

3.3.2 ผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมบริษัทได้บริหารจัดการทางด้าน

ส่ิงแวดลอ้มตามเป้าหมายของบริษทั ดงัน้ี

การจดัการพลงังาน

บริษทัส่งเสริมใหบุ้คลากรขององคก์รใชท้รัพยากรต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 ท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้นโยบาย

ในการลดการใชไ้ฟฟ้าของสาํนกังานใหญ่ดว้ยการติดป้ายรณรงคก์ารลดการใชไ้ฟฟ้า การปิดไฟ การปิดเคร่ืองปรับอากาศ

การปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน และสนบัสนุนให้พนกังาน work from home ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโควิด 19 จึงเห็นไดว้า่ในปี 2564 ค่าไฟฟ้าลดลงจากปี 2563 คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 45,196.30บาท เลขคิดเป็นร้อยละ

2 ซ่ึงจะมีรายละเอียดตามตารางการใชไ้ฟฟาในสาํนกังานใหญ่ของบริษทั ดงัน้ี
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ซ่ึงในปี 2565 บริษทัมีแผนท่ีจะเปล่ียนหลอดไฟในสาํนกังานจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตม์าเป็นหลอดไฟแบบ LED ท่ี

มีคุณภาพสูง อายกุารใชง้านยาวนาน ประหยดัไฟ แต่ความสวา่งท่ีไดเ้ท่ากบัหลอดไฟท่ีใชใ้นปัจจุบนั ซ่ึงทาํให้บริษทัสามารถ

ประหยดัไฟฟ้าไดใ้นระยะยาวต่อไป

การจดัการนํา้

นํ้าเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวติ บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัของการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากนํ้ าเป็น

ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป จึงไดมี้แนวทางในการควบคุมการใชน้ํ้ า ตวัอยา่งเช่น การติดป้ายประหยดันํ้ าโดยการปิดก๊อกนํ้ า

ทุกคร้ังหลงัการใชง้าน เปล่ียนหวัก๊อกเป็นอุปกรณ์หวัฉีดเพื่อใหเ้กิดการประหยดันํ้ า และตรวจสอบระบบนํ้าประปาให้พร้อม

มีสภาพใชง้านอยูเ่สมอ จึงเห็นไดว้า่ในปี 2564 ค่านํ้ าประปาของบริษทัลดลง รายละเอียดตามตาราง ดงัน้ี

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้มาตรการทาํความสะอาดถงัเก็บนํ้ าสํารอง อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีของ

บุคลากรในองคก์รอีกดว้ย

การจดัการขยะ ของเสีย และมลพษิ

บริษทัใหค้วามสาํคญักบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสีย และไดย้ดึหลกั 3Rs คือ การลดปริมาณขยะและของ

เสียโดยการลดการใช้ (Reduce) การนาํขยะและของเสียกลบัมาใชซ้ํ้ า (Reuse) และการนาํขยะและของเสียกลบัมาใชใ้หม่

(Recycle) ตามแนวทางปฏิบติัของรัฐบาล เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากขยะและของเสีย บริษทัจึงมีการ

จดัการขยะโดยไดมี้การคดัแยกขยะไว้ ดงัน้ี

- ขยะยอ่ยสลายได้ ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้

- ขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่ กระดาษ พลาสติก ขวดนํ้าด่ืม

- ขยะแหง้ทัว่ไป ไดแ้ก่ เศษกระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้ ถุงพลาสติก

- ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอร่ี
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โดยในปี 2564 บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการ “ช่วยกนัคนละไมค้นมือตามแนวคิด 3Rs” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ลดปริมาณขยะ

ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกๆ วนั ลดการสร้างมลพิษเเก่โลก และยงันาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า แทนท่ีจะถูกท้ิงแลว้นาํไป

กาํจดั และนอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงไดแ้ลว้ ยงัช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากร ใชท้รัพยากรอยา่งคุมค่า ช่วยอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ย โดยให้พนกังานทุกคนเป็นกลุ่มเป้ายหมายหลกัของโครงการ และมีการดาํเนินการ ดงัน้ี

1. Reduce – การลดปริมาณขยะและของเสียโดยการลดการใช้

ดาํเนินการโดยติดป้ายประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานช่วยทุกคนช่วยกนัควบคุมปริมาณการใชท้รัพยากร

ต่างๆ ให้อยูใ่นสัดส่วนท่ีพอดี จะช่วยให้เราลดปริมาณขยะท่ีสร้างข้ึนได้ ในขั้นตอนน้ีเร่ิมตน้โดยการสาํรวจวา่เราจะลดการ

บริโภคท่ีไม่จาํเป็นตรงไหนไดบ้า้ง ตวัอยา่งเช่น

 แกไ้ขเอกสารบนหนา้จอ เพ่ือลดการใชก้ระดาษ

 ใชอี้เมลในการส่ือสารเพ่ือลดการใชก้ระดาษ

 คิดก่อนพิมพห์รือถ่ายสาํเนา พิมพแ์ละทาํสาํเนาใหน้อ้ยท่ีสุด

 ส่งและจดัเกบ็เอกสารทางธุรกิจทางอิเลก็ทรอนิกส์แทนท่ีจะเป็นกระดาษ

 เม่ือตอ้งพิมพห์รือทาํสาํเนาใหท้าํสองดา้น

 หมุนเวียนเอกสารแทนการทาํสาํเนาเฉพาะสาํหรับทุกคน

 ใชถุ้งผา้ ตระกร้า เพ่ือลดการใชถุ้งพลาสติก

 ใชป่ิ้นโต หรือกล่องขา้วใส่อาหาร แทนการใส่กล่องโฟม

 ใชก้ระติกนํ้ า หรือขวดนํ้ าแบบพกพา ท่ีสามารถ Refill ได้ แทนการซ้ือนํ้ าด่ืมท่ีบรรจุในขวดพลาสติก

แบบใชค้ร้ังเดียวท้ิง

 ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เม่ือซ้ือของช้ินเลก็หรือนอ้ยช้ิน

 หลีกเล่ียงใชว้สัดุส้ินเปลืองแบบใชค้ร้ังเดียวท้ิง

2. Reuse – การนําขยะและของเสียกลบัมาใช้ซ้ํา

ดาํเนินการโดยการส่ง e-mail รณรงคก์ารใชซ้ํ้ า โดยการนาํส่ิงของเคร่ืองใชม้าใชซ้ํ้ า ซ่ึงบางอยา่งอาจใชซ้ํ้ า

ไดห้ลาย ๆ คร้ัง ใชภ้าชนะท่ีสามารถใชซ้ํ้ าได้ เลือกซ้ือสินคา้ท่ีสามารถใชซ้ํ้ าได้ ซ่ึงนอกจากช่วยลดการเกิดขยะแลว้ ยงัช่วย

ลดปริมาณการตดัตน้ไมไ้ดเ้ป็นจาํนวนมาก

 เลือกใชถ่้านแบบชาร์ตได้

 การใชก้ระดาษ 2 หนา้

 การนาํกระดาษรายงานท่ีเขียนแลว้ 1 หนา้ มาใชใ้นหนา้ท่ีเหลือหรืออาจนาํมาทาํเป็นกระดาษโน๊ต

3. Recycle – การนําขยะและของเสียกลบัมาใช้ใหม่

ดาํเนินการโดยนาํขยะท่ีพนกังานช่วยกนัคดัแยกไวแ้ลว้ตอนท้ิงเป็นแต่ละประเภท ซ่ึงสามารถนาํกลบัมาใช้

ใหม่หมุนเวียนกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้

 ขวดแกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ

 เลือกซ้ือสินคา้ท่ีนาํกลบัมารีไซเคิลไดห้รือท่ีผลิตจากวสัดุรีไซเคิล

 ดดัแปลงของเหลือใชเ้พื่อใชป้ระโยชน์ต่อ

สรุปการดาํเนินโครงการ พนกังานในบริษทัส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินโครงการเป็นอยา่งดี จึงทาํให้

สามารถนาํขยะและของเสียไปใชป้ระโยชน์ได้ ร้อยละ 68.2 ของปริมาณของเสียทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะดาํเนินการ

โครงการและวางแผนโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มยา่งย ัง่ยนืต่อไป

https://www.greennetworkthailand.com/energy-green-business/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2/
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การจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2564 บริษทัไดมี้การกาํหนดแผนงานในการจดัซ้ือจดัหา วสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้าง

และติดตั้งระบบประกอบอาคารจากผูผ้ลิตท่ีไดด้าํเนินการเก่ียวกบัการลดปริมาณการปล่อย CO2 ไดช้ดัเจน เช่น จดัซ้ือเหลก็

และ Cement จากโรงงานท่ีปล่อยก๊าซ CO2 ออกมานอ้ยท่ีสุด นอกจากนั้นบริษทัยงัมีส่วนในการนาํเสนอเจา้ของโครงการใน

การเปล่ียนแปลงวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นส่วนในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการใหค้วามร่วมมือ

กบั Supply Chain ทั้งหมดในการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะทาํให้ลดการก่อเกิดก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ ไม่เป็นตวัท่ี

ก่อให้เกิดก๊าซ CO2 นอกจากนั้นภายในบริษทัเองและภายในหน่วยงานก่อสร้างของบริษทั ไดเ้ร่ิมมีการปรับเปล่ียนระบบ

แสงสว่างจากเดิมท่ีใชพ้ลงังานจากไฟฟ้าทัว่ไป เปล่ียนเป็นใชพ้ลงังานจาก Solar Cell ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการ

ช่วยกนัลดก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อ ๆ ไป

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสังคม

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินกิจการภายใตว้ิสัยทศัน์ของบริษทั คือ “เป็นหน่ึงใน

บริษทัวิศวกรรมและก่อสร้างท่ีดีท่ีสุด” และเป็นไปตามพนัธกิจหลกัของบริษทัทั้ง 2 ประการ คือ การสร้างความมัน่คงและ

มูลค่าให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งย ัง่ยนื และการเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรและองคก์รเพื่อผลิตงานท่ีสร้างความพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกคา้และเป็นท่ียอมรับของสงัคมโดยยดึมัน่ในกรอบแนวทางการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

บริษทัจึงไดค้าํนึงถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชุน พนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

รวมถึงการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลอ้ม เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันา และเติบโตอย่างย ัง่ยืน และเป็นท่ียอมรับจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมดา้นสังคม ให้กรรมการ

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั นาํไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม

การดําเนินกจิกรรมด้านสังคมภายในองค์กร

กลุ่มเป้าหมายภายใน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัและ

นโยบายต่าง ๆ เก่ียวกบั ไว้ ดงัน้ี

ด้านคุณภาพ

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรและบุคลากรอยา่งเพียงพอ และเหมาะสมต่อการนาํ

นโยบายคุณภาพ ไปปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

2. บุคลากรในองคก์รจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนโดยจดัใหมี้

การฝึกอบรม และพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังานและบริษทั

3. ใหมี้การทบทวนขอ้ตกลงเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทั เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ โดยสามารถส่งมอบงานไดท้นัเวลาและไม่ถูกปรับเน่ืองจากการส่งงานล่าชา้และ

ตอบสนองใหเ้กินความตอ้งการของลูกคา้เม่ือปฏิบติัได้

4. ระบุขอ้กาํหนดและวิธีการควบคุมขั้นตอนการใหบ้ริการ เพ่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดเป็นเอกสารอยา่ง

ชดัเจน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดคาํร้องเรียนของลูกคา้ เน่ืองจากการบริการไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้

5. เม่ือตรวจสอบความไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด หรือไดรั้บการร้องเรียนจากลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมี

การบนัทึกไว้ และดาํเนินการแกไ้ข รวมทั้งหาวิธีป้องกนัไม่ใหปั้ญหานั้นเกิดข้ึนซํ้าอีก
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6. จดัใหมี้การตรวจติดตามภายในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคุณภาพ ในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นการ

ประกนัวา่ ระบบคุณภาพยงัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล

7. จดัใหมี้การรวบรวม การประมวลผล การรายงาน และการนาํไปใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลดา้นคุณภาพ

ด้านความปลอดภัย

1. ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบอนัดบัแรก ในการปฏิบติังาน ของพนกังานทุกคน

2. บริษทัจะสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงสภาพการทาํงาน และสภาพแวดลอ้ม ใหป้ลอดภยั

3. บริษทัจะสนบัสนุนส่งเสริมใหกิ้จกรรมความปลอดภยัต่างๆ ท่ีจะช่วยกระตุน้จิตสาํนึก ของพนกังาน

เช่น การฝึกอบรม จูงใจ ประชาสมัพนัธ์ การแข่งขนัดา้นความปลอดภยัเป็นตน้

4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งกระทาํตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผูน้าํ อบรม ฝึกสอน จูงใจใหพ้นกังาน

ปฏิบติัดว้ยวธีิท่ีปลอดภยั

5. พนกังานทุกคนตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพยสิ์นของบริษทั เป็น

สาํคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน

6. พนกังานทุกคนตอ้งดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบติังาน

7. พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือในโครงการความปลอดภยัอาชีวอนามยัของบริษทั และมีสิทธิเสนอ

ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทาํงานและวิธีการทาํงานใหป้ลอดภยั

8. บริษทัจะจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้เป็นประจาํ

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม

1. ปฏิบติัตามมาตรการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

ISO9001 : 2015 โดย บริษทั Bureau Veritas Quality International (BVQI) จาํกดั เป็นผูป้ระเมินและใหก้ารรับรอง

2. จดัฝึกอบรมในการสร้างจิตสาํนึกดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมใหก้บับุคลากรของบริษทั

3. มุ่งมัน่รักษาสภาแวดลอ้มท่ีดีของโครงการทุกโครงการรวมถึงพ้ืนท่ีใกลเ้คียงของชุมชนนอกโครงการ

โดยจดัใหผู้บ้ริหารโครงการนั้น ๆ ทาํหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบ

4. มุ่งมัน่ในการดาํเนินงานอยา่งสุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม โดยบริษทัจดัใหมี้ช่องทางให้

ท่านผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน เสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในการทาํงานของบริษทั และขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม

จากบริษทัผา่นทาง Website : http://www.ple.co.th

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนคู่คา้ คู่สญัญาใหจ้ดัหาวตัถุดิบและบริการท่ีเป็นมาตรฐานของบริษทั พร้อมทั้ง

แสดงใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการใหค้วามเป็นธรรมแก่คู่คา้อยา่งเท่าเทียมกนั

6. ปฎิบติัตามขอ้กาํหนดทั้งหมดของมาตรฐานแรงงานไทย และปฎิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแห่งชาติ

รวมทั้งกฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัถือใชอ้ยู่

7. ปรับปรุงในเร่ืองของค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่ พนกังานทุกระดบัใหเ้หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
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การดําเนินกจิกรรมด้านสังคมภายนอกองค์กร

บริษทักาํหนดนโยบายและสนบัสนุนกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นทั้งโครงการท่ีผูบ้ริหารและหรือพนกังาน

ร่วมกนัจดัทาํ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน,สงัคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม โดยมีการดาํเนินโครงการต่าง ๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง ดงัน้ี

1. ด้านสังคม โครงการบริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดไทย โดยผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนับริจาค

โลหิต โดยประสานงานกบัทางสภากาชาดไทยใหจ้ดัส่งรถรับบริจาคโลหิต มารับบริจาคโลหิตท่ีท่ีทาํการของบริษทั ปีละไม่

ตํ่ากวา่ 1 คร้ัง จดัส่งผูบ้ริหารและวิศวกรงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไปเป็นวิทยากร และใหค้วามรู้ในเชิงปฏิบติัการ แก่

นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ

2. ด้านการศึกษาเพ่ือเดก็เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิเช่น บริจาคกระดาษใชแ้ลว้ 2 หนา้ให้

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ เป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่ามหากศุล เพ่ือการศึกษาและฝึกอาชีพ

คนพิการ ใหก้บัสมาคมสหพนัธ์คนพิการในประเทศไทย

3. ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ใหก้บัชุมชนขา้งเคียง บริษทัไดใ้หค้วามรู้และ

อบรมดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยัแก่ชุมชนท่ีอยูข่า้งเคียงหน่วยงานของบริษทั รวมถึงการเขา้ร่วม

ปรับปรุงชุมชนดงักล่าว

4. ด้านการสร้างความสุขในชีวติการทาํงาน อาทิเช่น การจดัสวสัดิการในการตรวจสุขภาพประจาํปี

การจดัสวสัดิการและงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานออกกาํลงักายในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการยกระดบัการบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ตามหลกัสากล ISO 26000 และ UN Global Compact เพ่ือใหบ้ริษทัไดน้าํแนวปฏิบติัดา้นความ

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ

ประเดน็ แนวทางการดาํเนินการ

สิทธิมนุษยชน

และการปฎิบติัต่อ

พนกังาน

ยดึมัน่ในวฒันธรรมของบริษทัฯ สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อพนกังาน

อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัใหมี้สวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน รวมถึง

ปฏิบติัตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองคก์รและการพฒันาบุคลากรเพ่ือยกระดบัการทาํงานของ

พนกังานอยา่งมืออาชีพ พฒันาระบบการทาํงานและสร้างนวตักรรมในองคก์ร อีกทั้งส่งเสริมให้

พนกังานมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์กบัสงัคมทั้งทางตรงและทางออ้ม

การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี

ดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญั

ตรวจสอบได้ ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบักิจการท่ีดี และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชนและสงัคม คู่คา้ ส่ือมวลชน ลูกคา้และ

ประชาชน คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี หน่วยงานภาครัฐ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

ความรับผิดชอบต่อ

ผูบ้ริโภค

มุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวา่ความคาดหมายของผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้งเพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลบัของลูกคา้ไม่นาํ

ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ
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ประเดน็ แนวทางการดาํเนินการ

การประกอบธุรกิจ

ดว้ยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน

ส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั

ตระหนกัและมีกระบวนการวเิคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัใน

ทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการ

สากล

3.4.2 ผลการดําเนินงานด้านสังคม

ผลการดาํเนินงานดา้นสงัคมของบริษทั สามารถแบ่งได้ ดงัน้ี

ด้านสังคมภายใน

1. การจดัการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผดิชอบ

บริษทัมีหนา้ท่ีรักษาและส่งเสริมพนกังานท่ีมีความสามารถ จึงตอ้งจดัการทรัพยกรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผิดชอบ

ดว้ย เช่น การใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ การฝึกอบรม การใหข้อ้มูลท่ีโปร่งใสกบัพนกังานทุก ๆ ดา้น การใหค้วามสมดุล

ระหว่างงาน ชีวิตครอบครัวและการพกัผ่อน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการคัดเลือกเข้าทาํงานรายได้ และ

ความกา้วหนา้ทางการงาน ดูแลเอาใจใส่พนกังาน การดาํเนินการเก่ียวกบัพนกังานในปี 2564 มี ดงัน้ี

1.1 สวสัดิการต่าง ๆ ของพนกังาน

- สวสัดิการตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกนัสังคม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ วนัลาหยดุพกัผ่อนประจาํปี

และวนัลาอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตามอายงุาน

- จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีทุกปี

- มีการทาํประกนักลุ่มใหก้บัพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมถึงอุบติัเหตุต่าง ๆ

- สวสัดิการเงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และเงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ

1.2 การส่งเสริมความกา้วหนา้ทางอาชีพ

บริษทัพร้อมท่ีจะส่งเสริมความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานของบุคลากรในองค์กร โดยการพฒันาศกัยภาพและ

ความสามารถให้สูงข้ึนในทุกๆปี เพ่ือให้บุคลากรในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตาม

เป้าหมายท่ีบริษทักาํหนดไว้ รายละเอียดสรุปการอบรม ในปี 2564 มีดงัน้ี

จาํนวนหลักสูตรการฝึกอบรม ประจาํปี 2564

การฝึกอบรม จาํนวนหลักสูตร จาํนวนรุ่น

หลกัสูตรฝึกอบรมภายใน ( In-House Training ) 28 44

หลกัสูตรฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก ( Public Training ) 31 33

รวม 59 77
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ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดบั

ระดบัของพนักงาน
จาํนวนพนักงานทีม่ีสิทธ์ิ

เข้าอบรมทั้งหมด ( คน )

จาํนวนพนักงาน

ทีเ่ข้ารับการอบรม ( คน )

ระดบับริหาร 42 29 ( 69.05% )

ระดบัอาวโุส 337 185 ( 54.90% )

ระดบัปฏิบติัการ 874 443 ( 50.69% )

รวม 1,253 657 ( 52.43% )

จากตารางสรุปไดว้่า ในปี 2564 ไดส่้งพนกังานเขา้อบรมทั้งส้ิน 77 รุ่น และมีพนกังานและผูบ้ริหารเขา้อบรม

ทั้งส้ิน 657 คน คิดเป็น 52.43% ของจาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั มีค่าใชจ่้ายในการอบรมภายใน จาํนวน 315,956

บาท และหลกัสูตรภายนอก จาํนวน 207,474 บาท รวมค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทั้งส้ิน 523,450 บาท เน่ืองจากสถานการณ์

โควิด 19 ทาํใหห้ลกัสูตรในการอบรมบางหลกัสูตรยกเลิกไป อยา่งไรก็ตาม หากสถานการณ์ดีข้ึนบริษทัก็พร้อมส่งเสริมการ

พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานต่อไป

1.3 รายงานการประมินความพึงพอใจของพนกังาน

บริษทัมีความเห็นวา่พนกังานคือกาํลงัสาํคญัของบริษทัท่ีจะขบัเคล่ือนใหบ้ริษทัมีความกา้วหนา้และแข่งขนักบั

คู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนทุกๆดา้น ใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี ในปี 2564 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจของพนกังาน รายละเอียดดงัน้ี

ห้วข้อ คะแนน

ดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 73%

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและวฒันธรรมองคก์ร 76%

ดา้นความเป็นผูน้าํ 75%

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 78%

ดา้นสวสัดิการ 77%

การพฒันาบุคลากร/การสร้างความกา้วหนา้ในสายงาน 74%

จากผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้ งในด้านหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและวฒันธรรมองค์กร ดา้นความเป็นผูน้าํ และการประเมินผลการปฏิบติังาน

สวสัดิการ และการพฒันาบุคลากร/การสร้างความกา้วหนา้ในสายงาน อยา่งไรกต็าม บริษทัจะพฒันา ปรับปรุง ในดา้นต่างๆ

เพ่ือให้พนกังานมีความพึงพอใจสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงจะเป็นผลให้พนกังานการความรักองคก์ร มีความตั้งใจทาํงานให้บรรลุ

เป้าหมายของบริษทัได้
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1.4 การจา้งงานแรงงานต่างดา้ว

เน่ืองจากในปัจจุบนัหลายบริษทัยงัประสบกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงบริษทัก็ไดมี้การจา้งแรงงงาน

ต่างดา้วทั้งทางตรงและทางออ้ม อยา่งไรก็ตาม การจา้งแรงงานต่างดา้วของบริษทัจะตอ้งถูกตอ้งตามฎหมาย โดยแรงงาน

ต่างดา้วทุกคนตอ้งทีช่ือนายจา้งตรงตามบตัรสีชมพหูรือพาสปอร์ต

1.5 การจา้งแรงงานคนพิการ

บริษทัสนบัสนุนการจา้งงานคนพิการอยากเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป ซ่ึงในปี 2564 บริษทัไดมี้การลงนามใน

สญัญาการจา้งงานกบัผูพิ้การ จาํนวนทั้งส้ิน 34 คน โดยยดึหลกัการจา้งงานแบบไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกความหลากหลาย

ของแต่ละบุคคล

2. สุขภาวะและความปลอดภยัในการทาํงาน

ในประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมดูแลดา้นสุขภาพ และความปลอดภยัในการทาํงานอยู่แลว้ แต่บริษทัคิดว่า

พนกังานมีสุขภาพ และความปลอดภยัท่ีดีเป็นเร่ืองสําคญัมากกว่า เพราะพนกังานท่ีมีความสุข และสุขภาพแข็งแรง ย่อม

นาํไปสู่การเพ่ิมศกัยภาพของกิจการ นอกจากน้ี การกระจายงานไปสู่คู่คา้อาจทาํใหค้วบคุมไม่ทัว่ถึง จึงควรมีนโยบายเลือก

คู่คา้ท่ีมีคุณธรรม และจรรยาบรรณต่อพนักงานของตนเอง เพ่ือเป็นการควบคุมอีกทางหน่ึง เป็นการส่งเสริมให้คู่คา้ตอ้ง

พฒันาตามไปดว้ย เพราะคู่คา้ท่ีไม่ใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้งสามารถส่งผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณ์ในทางลบแก่ผูว้า่จา้งดว้ย

บริษทัมีการส่งเสริมดา้นความปลอดภยัในโครงการ โดยมีตวัอยา่งการติดป้ายเก่ียวกบัความปลอดภยัในโครงการ

ต่าง ๆ ดงัน้ี
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จากกราฟสรุปไดว้า่ อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเป็นอุบติัเหตุท่ีไม่ร้ายแรงและไม่ก่อใหเ้กิดอาการบาดเจบ็ท่ีรุนแรง ท่ีจะเป็น

เหตุให้ตอ้งหยุดการทาํงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัเห็นความปลอดภยัของพนกังานและคนงานเป็นหลกั โดยให้

เจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยั (Safety) กาํกบัดูแลอยา่งต่อเน่ือง

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กบัคนงานโดยในปี 2564 บริษทัไดส้ร้างสถานท่ีพกัอาศยัหรือ

แคมป์คนงาน ให้คนงานมีความสะดวกสบายและมีมาตรฐานในการพกัอาศยั มีการดูแลความเป็นอยู่และความเรียบร้อย

ภายในแคมป์ มีการสร้างหอ้งอาบนํ้าแยกชายหญิง และมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ
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3. คุณภาพชีวติทีด่ี

เน่ืองจากปี 2564 เป็นปีท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 หนกัมากข้ึน บริษทัจดัใหมี้มาตรการคดักรองแรงงาน

ก่อสร้าง ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้าง และผูม้าติดต่อ ดงัน้ี

1. ) ใหผู้ป้ฏิบติังานสงัเกตอาการตนเองหรือประเมินตนเองก่อนออกจากบา้น/หอ้งพกั/ท่ีพกั หากพบอาการผิดปกติ

หรือมีความเส่ียง สูงใหแ้จง้หวัหนา้งาน เพ่ือพิจารณาหยดุปฏิบติังานและแยกตวัในบริเวณท่ีบริษทัจดัไว้ ให้

2. ) สถานท่ีก่อสร้างและแคมป์ท่ีพกัแรงงานตอ้งกาํหนดทางเขา้ – ออกสถานท่ีใหช้ดัเจน เพ่ือควบคุมการเขา้ ออก

ของสถานท่ี

3. ) สถานท่ีก่อสร้างและแคมป์ท่ีพกัแรงงานตอ้งมีระบบคดักรอง โดยการวดัไข้ พร้อมสังเกตอาการเส่ียง หาก

พบวา่มีอาการไขห้รือวดัอุณหภูมิไดต้ั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ร่วมกบั ไอ นํ้ ามูก เจบ็คอ จมูกไม่ไดก้ล่ิน ล้ินไม่รับรส

หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หรือหายใจลาํบาก อยา่งใดอยา่งหน่ึง และอาจมีอาการทอ้งเสียร่วมดว้ย หรือมี ประวติัเดินทางไป

ในสถานท่ีเส่ียง หรือใกลชิ้ดผูติ้ดเช้ือ ให้หัวหน้าคนงานหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย พิจารณาห้ามเขา้พ้ืนท่ี ปฏิบติังาน และ

แยกกนัไวใ้นบริเวณท่ีบริษทัจดัไว ้ ก่อนส่งใหต้รวจคดักรองหรือพบแพทยแ์ละใหห้ยดุปฏิบติังาน

การป้องกนัต่าง ๆ บริษทัไดจ้ดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัตนเองสาํหรับคนงาน

1. ) จดัหาหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั และอุปกรณ์ป้องกนัตนเองขณะปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ

2. ) จดัใหมี้ท่ีลา้งมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สาํหรับผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ ทั้งในพ้ืนท่ี บริเวณ

ก่อสร้าง และแคมป์คนงาน
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3. ) จดัชุดสุ่มตรวจ ATK ให้กับพนักงานและแรงงานเป็นประจาํทุก 2 สัปดาห์ รวมถึงการแจกจ่ายยาให้กับ

พนกังานและแรงงานทุกคน เพ่ือใชบ้รรเทาอาการเบ้ืองตน้ กรณีเจบ็ป่วย และ/หรือ ติดเช้ือ Covid-19

4. ) ควบคุม ดูแลสถานท่ีก่อสร้างและแคมป์แรงงานก่อสร้าง ใหส้ะอาด ปลอดภยั ดงัน้ี

- ให้มีการทาํความสะอาดสถานท่ี ห้องพกั และบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลางหรือพ้ืนท่ีท่ีใช้ร่วมกนัทั้งใน

สถานท่ี ก่อสร้างและท่ีพกัคนงาน เป็นประจาํทุกวนั และใหมี้การระบายอากาศท่ีดีแสงแดดส่องถึง เช่น เปิดประตู

และหนา้ต่าง พดัลม

- ดูแลใหมี้การทาํความสะอาด หอ้งนํ้ า หอ้งสว้ม และอาจใชน้ํ้ ายาฆ่าเช้ือในจุดท่ีมีการสมัผสัร่วมกนั เช่น

ลูกบิดประตู ราวจบั สวิตช์ไฟ ก๊อกนํ้ า เป็นตน้ อยา่งสมํ่าเสมอ มีการพ่นยาฆ่าเช้ือเป็นประจาํทุกเดือน และ/หรือ

ทนัทีท่ีมีผูติ้ดเช้ือ Covid-19

- จดัใหมี้อุปกรณ์เสริม หรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูเ่พ่ือการลดสมัผสั เช่น การใชก๊้อกนํ้ าแบบเทา้เหยยีบ เป็น

ตน้

- จดัใหมี้หอ้งนํ้ าและหอ้งสว้มแยก และจดัใหอ่้างลา้งมือ ท่ีสาํหรับบว้นปากหรือท่ีแปรงฟัน เป็นสดัส่วน

- จดัใหมี้การรวบรวมนํ้ าเสีย หรือนํ้ าท่ีใชแ้ลว้ ไม่ใหท่้วมขงัในพื้นท่ีโดยรอบสถานท่ีก่อสร้างและแคมป์

คนงาน

- จดัใหมี้การเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล อยา่งนอ้ย 1 - 2 เมตร เช่น ท่ีนัง่บริเวณรับประทานอาหาร ท่ีนัง่

พกั ทางเดิน หรือหากพ้ืนท่ีไม่เพียงพออาจใชฉ้ากกั้น

- จดัใหมี้ถงัขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากพ้ืนท่ีทุกจุดเพ่ือนาํไปกาํจดัทุกวนั

คาํแนะนาํสาํหรับคนงานก่อสร้างและบุคคลในครอบครัว

1. ) ติดตามขอ้มูลข่าวสาร หาความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือโรคโควิด-19

2. ) งดการรวมกลุ่มและกินอาหารร่วมกนั ในช่วงเวลางาน และงดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม การด่ืม หรือเล่น

สงัสรรค์ ในช่วงเวลาเลิกงาน หรือวนัหยดุ

3. ) งดพฤติกรรมเส่ียงต่อการแพร่โรค เช่น ไม่ถมนํ้าลายหรือบว้นปากลงพ้ืน ท้ิงขยะในถงัขยะ

4. ) ใหผู้ป้ฏิบติังานมีของใชส่้วนตวั เช่น แกว้นํ้ า ชอ้น สอ้ม ผา้เชด็ตวั และไม่ใชส่ิ้งของร่วมกบัผูอ่ื้น

5. ) ดูแลสุขภาพและป้องกนัการแพร่กระจายโรค โดยสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั ทุกคร้ังท่ีออกนอก ท่ี

พกั ระหวา่งเดินทางไปสถานท่ีทาํงาน และไม่นาํมือมาสมัผสัใบหนา้ ตา จมูก ปาก โดยไม่จาํเป็น ตอ้งเวน้ระยะห่าง ระหวา่ง

บุคคล 1-2 เมตร แต่หากในท่ีพกัมีพ้ืนท่ีจาํกดั ตอ้งสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั เม่ือตอ้งมีการพดูคุย ในระยะใกล้

6. ) ไม่ไปในสถานท่ีมีคนแออดั เช่น ตลาด ร้านคา้ เป็นตน้ หรือหากจาํเป็นให้ใช้ระยะเวลาอนัสั้ นและ สวม

หนา้กากตลอดเวลา และไม่พาบุคคลในครอบครัว ไปในสถานท่ีแออดั หรือสถานท่ีท่ีมีการรวมกนัของคนจาํนวนมาก

7. ) ให้ทาํความสะอาดห้องพกั หรือพื้นท่ีท่ีใช้ร่วมกันในสถานท่ีพกัคนงาน และให้มีการระบายอากาศท่ีดี

แสงแดดส่องถึง โดยการเปิดประตู หนา้ต่างเพ่ือหมุนเวียนอากาศ เป็นประจาํทุกวนั

8. ) ให้ทาํความสะอาดห้องนํ้ า/ท่ีอาบนํ้ า ห้องส้วม และใชน้ํ้ ายาฆ่าเช้ือในจุดท่ีมีการสัมผสัร่วมกนั เช่น ลูกบิด

ประตู ราวจบั สวติชไ์ฟ เป็นตน้ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง หรือในช่วงท่ีมีคนใชง้านจาํนวนมาก

9. ) กรณีท่ีมีการปรุงประกอบอาหารในบริเวณท่ีพกั ผูป้รุงประกอบอาหาร สวมหนา้กากขณะปรุงประกอบ อาหาร

ลา้งมือดว้ยนํ้ าและสบู่ ทุกคร้ังก่อนหยิบหรือจบัอาหาร ปกปิดอาหารให้สะอาดเสมอ ใชถุ้งมือและปากคีบหยิบ จบัอาหาร

และใชช้อ้นกลางส่วนตวั เม่ือตอ้งรับประทานร่วมกนัในครอบครัว ทาํความสะอาดบริเวณจุดเส่ียงบ่อย ๆ เช่น หอ้งครัว โตะ๊

อาหาร รวมถึง ลา้งภาชนะอุปกรณ์หรือส่ิงของเคร่ืองใชใ้หส้ะอาดเป็นประจาํทุกวนั
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10. ) รวบรวมขยะทัว่ไปใส่ถุงขยะ มดัปากถุงให้แน่น และนาํไปท้ิงในจุดรวบรวมขยะท่ีจดัเตรียมไว้ เพื่อนาํไป

กาํจดัอยา่งถูกตอ้ง

11. ) หมัน่สงัเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากมีอาการไข้ ร่วมกบั ไอ นํ้ ามูก เจบ็คอ จมูกไม่ไดก้ล่ิน ล้ิน ไม่

รับรส หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หรือหายใจลาํบาก อยา่งใดอยา่งหน่ึง และอาจมีอาการทอ้งเสียร่วมดว้ย ให้หยดุ ปฏิบติังาน

แจง้หวัหนา้งานหรือนายจา้ง และรีบไปพบแพทย์

บริษทัไดจ้ดัสถานท่ีเพื่อกกัตวัสาํหรับผูท่ี้มีความเส่ียงและผูติ้ดเช้ือแยกจากคนงานท่ีไม่ติดเช้ือ และไดมี้การ

นําอาหาร 3 ม้ือ และของใช้จาํเป็นให้กบัคนงานดว้ย ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทัไดรั้บการชมเชยจากทางราชการว่าเป็นแคมป์

คนงานท่ีมีสุขอนามยัและการป้องกนัโรคท่ีดี สมควรเป็นแคมป์ตวัอยา่ง

ภาพการแจกของคนงาน
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ด้านสังคมภายนอก

1. ความรับผดิชอบต่อชุมชนใกล้เคยีง

บริษทัไดมี้การช่วยเหลือดา้นสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนผ่านการพฒันา เพ่ือนาํไปสู่ความเขม้แข็งของ

ชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บ คือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีและความร่วมมือของชุมชน และบริษทัยงัปฏิบติัตามมาตรการเพ่ือ

ลดผลกระทบจากการก่อสร้างอยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ รวมถึงการรับฟังความ

คิดเห็น ขอ้ร้องเรียน และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ยูอ่าศยัและชุมชนใกลเ้คียง ถึงปัญหา และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ตลอดจน

ปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป

2. ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษทัจดัให้มีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพฒันาสังคม เพ่ือสร้างความไวว้างใจ และคุณค่าให้แก่กิจการ ใน

มุมมองของผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น การบริจาคโลหิตให้กบัสภากาชาดไทย ทุกไตรมาส การบริจาคเงินเพื่อสา

ธารณกศุลต่าง ๆ

ในปี 2564 บริษทัจดัใหมี้รถเคล่ือนท่ีมารับบริจาคโลหิต จาํนวน 3 คร้ัง เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 รถ

เคล่ือนท่ีของสภากาชาดไทยจึงไม่สะดวกมารับท่ีบริษทัจนครบ 4 คร้ัง ได้ (3 เดือน/คร้ัง) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี

คร้ังที่ จาํนวนพนักงานทีบ่ริจาค (ราย) จาํนวนโลหิตทีบ่ริจาค

1 44 19,800 cc

2 41 18,450 cc

3 38 17,100 cc

รวมจาํนวนโลหิตทีบ่ริจาคในปี 2564 ทั้งหมด 55,350 cc

ภาพการบริจาคโลหิต
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4. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

4.1 วเิคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงทีสํ่าคญั

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รวมถึงงานระบบประกอบอาคาร และลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และออกแบบติดตั้งระบบ ICT โดย

ในปี 2564 ผลการดาํเนินการของบริษทั ในภาพรวมโดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเป็นธุรกิจหลกั มีรายไดป้รับตวัลดลง

แต่ยงัสามารถทาํกาํไรได้ จาํนวน 155.7 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)

มีกาํไรสาํหรับปี จาํนวน 181.1 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี

- ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั มีรายไดคิ้ดเป็น 99.6% ของรายไดท้ั้งหมดในปี

2564 ลดลง 13% จาก 8.77 พนัลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 7.63 พนัลา้นบาท ในปี 2564 ซ่ึงตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีบริษทักาํหนด

เน่ืองจากผลกระทบต่อเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงปี 2564 ทาํใหข้าดแรงงาน และความล่าชา้ในการส่งมอบพื้นท่ี

ก่อสร้างของเจา้ของโครงการบางโครงการทาํให้บริษทัยงัไม่สามารถเร่ิมงานได้ นอกจากนั้นผลของการชะลอตวัของการ

ลงทุนของภาคเอกชน และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Infrastructure Project) หลายโครงการยงัไม่ไดเ้ปิดประมูล

ทาํให้เกิดการแข่งขนัอยา่งมากในระหวา่งผูรั้บเหมา อยา่งไรก็ตาม ณ ส้ินปี 2564 บริษทัยงัคงมีงานในมือรวม 21.6 พนัลา้น

บาท ซ่ึงสามารถรับรู้รายไดใ้นปี 2565 และ 2566 ในส่วนของกาํไร มีกาํไรขั้นตน้ 8.5% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ท่ี

1.13% เป็นผลจากการควบคุมการทาํงานรวมถึงในส่วนของค่าแรงและวสัดุก่อสร้าง ตน้ทุนทางดา้นการเงินเพิ่มข้ึน 2.8%

จาก 192.7 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 198.1 ลา้นบาท เป็นผลจากการใชเ้งินกูร้ะยะสั้นในโครงการต่าง ๆ เพิ่มข้ึน และดอกเบ้ีย

จากหุ้นกู้ กาํไรขั้นตน้ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มข้ึนจาก 1.07% ในปี 2563 เป็น 8.42% ในปี 2564 และมีกาํไร

สาํหรับปี จาํนวน 155.7 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 181.1 ลา้นบาท ในงบเฉพาะกิจการ หรือเท่ากบั 0.11 บาทต่อหุ้น

ในงบการเงินรวมและ 0.13 บาทต่อหุ้น ในงบเฉพาะกิจการ เป็นผลจากการควบคุมตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน และตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีลดลง

นอกจากนั้น ในปี 2564 มีกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นท่ีดิน จาํนวน 112.5 ลา้นบาท จึงทาํให้มีกาํไรสาํหรับปี 2564 และทาํให้การขาดทุนสะสม จาํนวน 167.6 ลา้นบาท

ในปี 2563 เปล่ียนเป็นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ ส้ินปี 2564 จาํนวน 26.03 ลา้นบาท

- ธุรกจิอ่ืน ๆ ของบริษัท บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกักวา่ 99% ส่วนรายไดจ้าก

บริษทัยอ่ยอ่ืนๆ ในปี 2564 มีจาํนวนเลก็นอ้ย ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี

(1) บริษัท พแีอลอี อินเตอร์เนช้ันแนล จํากัด (PLEI) เดิมช่ือ บริษทั ยนิูมา เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ทาํ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดย PLE ถือหุ้น 99.9% มีรายไดร้วม 13.9 ลา้นบาท ซ่ึงไดม้าจากดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมกิจการในกลุ่ม

และส่งพนกังานเขา้ทาํงานใหก้บักิจการในกลุ่ม PLEI มีผลกาํไรสุทธิประจาํงวด 5.3 ลา้นบาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2563 บริษทั

มีแผนการท่ีจะให้ PLEI เป็นบริษทัท่ีใชใ้นการร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนต่างประเทศ เพ่ือเขา้ประมูลงานภาครัฐ

(2) บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากดั (SAFP) เดิมช่ือ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิง้

จาํกดั (SAPS) เป็นบริษทัโฮลด้ิงท่ี PLE ใชส้าํหรับลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ นอกจากธุรกิจหลกั โดย PLE ถือหุน้ 99.9% SAFP มี

ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 160 ลา้นบาท และ SAFP ไดใ้ชเ้งินลงทุนทั้งหมดใน บริษทั สิทธารมย์ ดิเวลลอปเมน้ท์

จาํกดั (STR) โดยมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลของ STR และในปี 2559 SAFP ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษทั สิทธารมย์
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ดิเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (STR) ในปี 2564 SAFP มีรายไดจ้ากดอกเบ้ีย จาํนวน 2.7 ลา้นบาท ท่ิเกิดจากการใหย้มืเงินกูแ้ก่บริษทั

ในเครือ และมีรายจ่ายจากการพฒันาโครงการรวม 11.0 ลา้นบาท มีผลทาํใหข้าดทุนสุทธิ 7.0 ลา้นบาท

(3) บริษัท บี-เลย์ พลัส จํากัด (B-Lay) มีทุนจดทะเบียน 16.50 ล้านบาท โดยมี PLE ถือหุ้น

จาํนวน 11.50 ลา้นบาท (69.70%) และผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 5 ลา้นบาท (30.30%) B-Lay ประกอบธุรกิจใหบ้ริการ ออกแบบ

และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และจาํหน่ายอุปกรณ์การส่ือสารคมนาคมทุกประเภท ในปี 2564 มีรายได้ 0.6 ลา้นบาท มี

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4.0 ลา้นบาท B-Lay มีผลขาดทุน เป็น 3.4 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2564 บริษทัขายหุ้น B-Lay

คืนใหผู้ถื้อหุน้ และไดรั้บชาํระเงินครบถว้นแลว้

(4) กจิการร่วมค้า PAR เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารซ่อมบาํรุงและอาคาร

จอดรถของรถไฟฟ้าสายสีม่วง สญัญา 3 มูลค่างานรวม 5,025 ลา้นบาท โดยภายหลงั PLE มีอาํนาจควบคุม และมีสดัส่วนใน

การลงทุนมากกวา่ร้อยละ 90 PAR ไดส่้งมอบงานทั้งหมดใหก้บั รฟม. แลว้ และไดรั้บชาํระเงินงวดสุดทา้ยจาก รฟม. ใน

เดือนมิถุนายน 2563 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอชาํระบญัชี

จากผลการดาํเนินงานในปี 2564 บริษทัมีกาํไรสาํหรับปี จาํนวน 155.7 ลา้นบาท ถึงแมว้า่รายไดท่ี้ลดลงของ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงบการเงินรวม แต่มีการควบคุมตน้ทุนค่าก่อสร้างไดดี้ข้ึน ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจาก 2.58 พนัลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 2.75 พนัลา้นบาทในปี 2564 และในงบการเงินเฉพาะกิจการปรับตวั

เพ่ิมข้ึนจาก 2.45 พนัลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 2.64 พนัลา้นบาท ในปี 2564 การปรับตวัเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้ดงักล่าว

เม่ือเทียบกบัการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวม ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) เพ่ิมข้ึนจาก 3.62 ในปี 2563 เป็น 3.95

เท่าในปี 2564 ในงบการเงินรวม ส่วนในงบการเงินเฉพาะกิจการอยูใ่นระดบั 3.96 เท่าในปี 2563 เป็น 4.24 ในปี 2564 ซ่ึงยงั

อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดแ้ละทาํใหไ้ดรั้บความมัน่ใจจากสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุน รวมถึงลูกคา้และSuppliers

ต่าง ๆ

4.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสําคญัในอนาคต(forward looking)

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทัว่โลกส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก นบัจากปี 2563 ถึงปี 2564 ประกอบ

กับการลงทุนในภาคเอกชนยงัอยู่ในวงจาํกัด ทาํให้ธุรกิจก่อสร้างเกิดการแข่งขนัอย่างสูง การเขา้รับงานก่อสร้างใน

ภาคเอกชนมีความเส่ียงสูงมากข้ึนโดยเฉพาะในส่วนของการทาํกาํไร ซ่ึงอาจจะไดผ้ลกระทบจากปรับข้ึนของราคาวสัดุท่ี

สําคญั เช่น เหล็ก สายไฟฟ้า รวมถึงราคานํ้ ามนั และการเรียกเก็บเงินจากเจา้ของโครงการ เหตุผลดงักล่าว บริษทัจึงได้

ตั้งเป้าหมายในการรับงานภาคราชการเพิ่มข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้ากในปี 2563 และ 2564 ไดรั้บงานก่อสร้างภาครัฐ 33.73% หรือ

2.91 พนัลา้นบาท ในขณะท่ีรับงานภาคเอกชน 66.27% หรือ 5.71 พนัลา้นบาท โดยคาดวา่ในปี 2565 จะเขา้รับงานราชการ

เพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากภาครัฐจะมีการประมูลงานเพ่ิมเติม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการลงทุนใน

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ทั้งรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า ถนน ท่าเรือ สนามบิน ตลอดจนอาคารสถานท่ี

ราชการต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว

ส่วนการก่อสร้างของภาคเอกชน บริษทัยงัคงเน้นลูกคา้ในกลุ่มท่ีทาํธุรกิจกบับริษทัมาอย่างยาวนาน เช่น กลุ่ม

เซ็นทรัล กลุ่ม CP กลุ่มโนเบิล กลุ่มทีซีซี รวมถึงบริษทัขา้มชาติท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทยท่ีใหร้าคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี

อยูใ่นเกณฑท่ี์บริษทัรับได้

- รายการทีไ่ม่ได้เกิดขึน้เป็นประจาํทีม่ีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในปี 2564

ในปี 2564 การดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั ดงันั้น รายการท่ี

เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นรายการปกติ ซ่ึงมิไดมี้ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในปี 2564 มากนกั อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการ

ตั้งสํารองเพ่ิมเติมอีก 40.75 ลา้นบาท จากประมาณการหน้ีสินจากการคํ้ าประกนั บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั ซ่ึงปัจจุบนัอยู่
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ระหว่างการรอผลตดัสินคดีของศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2565 และผลกาํไรจากการตีราคา

สินทรัพย์ (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) เพ่ือการลงทุนใหม่ เพ่ือใหเ้ป็นราคาตลาด โดยมีมูลค่ารวมสูงข้ึน จาํนวน 112.5 ลา้นบาท

ซ่ึงในส่วนน้ีมีผลทาํให้เกิดกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี ในงบการเงินรวม 169.8 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 195 ลา้นบาท และเป็นผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน

- ปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต

1. ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัยงัมีงานในมือ Backlog จาํนวน

21.6 พนัลา้นบาท โดยในปี 2565 คาดว่าจะสามารถรับรู้รายไดจ้ากงานในมือเดิมประมาณ 40% ส่วนท่ีเหลือจะรับรู้ในปี

2566 และ 2567 และคาดวา่จะไดรั้บงานใหม่ประมาณ 8.2 พนัลา้นบาท (ไม่รวมงานรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ งานสนามบิน และ

งานรถไฟรางคู่ ท่ีบริษทัมีแผนการท่ีจะเขา้ร่วมประมูล) โดยสามารถรับรู้รายไดใ้นส่วนของงานใหม่ประมาณ 10-15% ส่วน

ท่ีเหลือจะรับรู้ในปี 2566 ซ่ึงจะทาํให้รายไดใ้นปี 2565 เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 เล็กนอ้ย และประเมินว่าจะมีกาํไรขั้นตน้อยูใ่น

เกณฑท่ี์ปรับตวัดีข้ึนเน่ืองจากยงัคงดาํเนินการควบคุมตน้ทุนอยา่งต่อเน่ืองตามนโยบายของบริษทัท่ีกาํหนดไว้

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ และรถไฟรางคู่และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ และ

เอกชนใน EEC ตามนโยบายของรัฐบาลคาดวา่จะเร่ิมเปิดประมูลงานในช่วงกลางปี 2565 เป็นตน้ไป ซ่ึงคาดวา่จะมีงานใน

โครงการต่าง ๆ มูลค่ารวมประมาณ 5 - 7 แสนลา้นบาทออกมาในช่วงดงักล่าว ซ่ึงบริษทัตั้งเป้าหมายจะร่วมประมูลงาน

ดงักล่าวในส่วนของอาคารซ่อมบาํรุงและท่ีจอดรถเน่ืองจากมีประสบการณ์จากการทาํงานกบัทาง รฟม. ในโครงการ

รถไฟฟ้ามาแลว้ รวมถึงการเขา้รับงานบางส่วนจากผูรั้บเหมารายใหญ่ท่ีชนะการประมูล ส่วนรถไฟรางคู่ จะเขา้ร่วมประมูล

กบั Strategic partner งานก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน EEC อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการแข่งขนัเพ่ือ

ประมูลงานค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัไม่ไดง้านหรือกาํไรท่ีคาดว่าจะไดรั้บในส่วนน้ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หาก

บริษทัไดรั้บงานจะทาํใหมี้งานในมือ ปี 2565 เพ่ิมข้ึนจากท่ีประมาณการไวเ้ดิม

2. ในส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อย หลงัจากท่ีบริษทัไดจ้าํหน่ายหุ้นของบริษทัยอ่ย บจ.บี-เลย์ พลสั ทาํ

ใหบ้ริษทัคงเหลือบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ บจ.พี แอล อี อินเตอร์เนชัน่แนล (PLEI) ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ท่ี 300 ลา้น

บาท ปัจจุบนัไม่ไดมี้การดาํเนินการใด ๆ อยูร่ะหวา่งการหาผูร่้วมทุน และโครงการลงทุนท่ีเหมาะสมในอนาคตต่อไป ส่วน

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (SAFP) เดิมช่ือ บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง (SAPS) จาํกดั ไดน้าํเงินลงทุน

จดัซ้ือท่ีดิน 1 แปลง มูลค่า 111 ลา้นบาท ซ่ึงทาํการชาํระเงินค่าท่ีดิน และโอนเป็นของ SAFP ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2562 เพื่อ

นาํไปทาํโครงการ Condominium ในย่านเอกมยั ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการก่อสร้างแลว้ โดยมียอดขายแลว้ จาํนวน 35 Units

มูลค่า 205 ลา้นบาท
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4.3 แสดงข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั

ผลการดําเนินงานการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2564 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ( รวม 12 เดือน)

หน่วย : ล้านบาท

งบรวม 31/12/2564 31/12/2563
เพิม่ขึน้/ (ลดลง)

เปลีย่นแปลง %

งบกาํไรขาดทุนรวม

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,331.48 8,579.02 (1,247.54) (14.54)

รายไดจ้ากการบริการ 0.58 0.13 0.45 346.15

กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ - 3.81 (3.81) (100)

กาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
112.46 - 112.46 N/A

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 3.96 - 3.96 N/A

รายไดอ่ื้น 185.16 190.03 111.55 58.70

รวมรายได้ 7,633.64 8,772.99 (1,137.35) (12.99)

GPM 8.50% 1.13% 7.37%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 6,708.26 8,482.12 (1,773.86) (20.91)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 0.77 0.20 0.57 285

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 454.58 546.98 (92.40) (16.89)

ตน้ทุนทางการเงิน 198.06 192.68 5.38 2.79

รวมค่าใช้จ่าย 7,361.67 9,221.98 (1,860.31) (20.17)

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในกจิการร่วมค้า (97.74) 13.73 (111.47) N/A

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 174.23 (435.26) 609.49 N/A

ภาษีเงนิได้ (18.51) (1.98) 16.53 N/A

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 155.71 (437.23) 592.94 N/A

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 169.82 52.53 117.19 223.09

NPM 2.12% (5.10%) 7.22%
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หน่วย : ล้านบาท

กลุ่ม บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง

(มกราคม-ธันวาคม 2564)

PLE
PLEI SAFP B-LAY JV-PAR Eliminate

Total
99.99% 100.00% 69.7% 100.00% Consol

งบกาํไรขาดทุนรวม

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 7,366.5 - - - - (35.0) 7,331.5

รายไดจ้ากการบริการ - - - 0.6 - - 0.6

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - 3.9 3.9

กาํไร(ขาดทุน)จากการประเมินอสงัหาริมทรัพย์ 112.5 - - - - - 112.5

รายไดอ่ื้น 179.0 13.9 2.7 - 5.8 (16.4) 185.0

รวมรายได้ 7,658.0 13.9 2.7 0.6 5.8 (47.5) 7,633.5

GPM 8.4%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 6,746.0 (37.7) 6,708.3

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 0.8 - 0.8

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 505.9 7.3 9.1 3.2 0.7 (71.6) 454.6

ตน้ทุนทางการเงิน 206.4 - 2.2 - - (10.5) 198.1

รวมค่าใช้จ่าย 7,458.3 7.3 11.3 4.0 0.7 (119.8) 7,361.8

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 199.8 6.6 (8.6) (3.4) 5.1 72.4 272.0

ส่วนแบ่งผลกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม
(97.7) (97.7)

กาํไรหลงัภาษีเงนิได้ 199.8 6.6 (8.6) (3.4) 5.1 174.3

ภาษีเงินได้ 1.3 - - - 1.3

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 18.7 - (1.5) - - - 17.2

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 181.1 5.3 (7.1) (3.4) 5.1 (25.3) 155.8

NPM 2.5% 2.1%
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ( รวม 12 เดือน)

หน่วย : ล้านบาท

งบเฉพาะกจิการ 31/12/2564 31/12/2563
เพิม่ขึน้/ลดลง

เปลีย่นแปลง %

งบกาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,366.49 8,579.02 (1,212.53) (14.13)

กาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
112.46 - 112.46 N/A

รายไดอ่ื้น 179.05 185.07 106.43 57.51

รวมรายได้ 7,657.99 8,764.09 (1,106.10) (12.62)

GPM 8.42% 1.07% 7.35%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนค่าบริการ 6,745.93 8,487.59 (1,741.66) (20.52)

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 505.90 530.43 (24.53) (4.62)

ตน้ทุนทางการเงิน 206.37 201.37 5.00 2.48

รวมค่าใช้จ่าย 7,458.20 9,219.40 (1,761.20) (19.10)

กาํไรก่อนภาษี 199.79 (455.31) 655.10 143.88

ภาษีเงนิได้ (18.73) (2.99) 15.74 526.4

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 181.06 (458.30) 640.36 139.72

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 195.01 28.94 166.07 573.84

NPM 2.5% (5.34%) 7.8%

รายได้

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมลดลง 13% จาก 8.77 พนัลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 7.63 พนัลา้นบาท ในปี 2564

เป็นรายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษทัซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมีรายได้

จาํนวน 7.66 พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 จาํนวน 8.76 พนัลา้นบาท ลดลง 12.6% ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้รายได้

ของงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ท่ีลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ทาํให้ขาดแคลนแรงงาน และเจา้ของโครงการส่ง

มอบพื้นท่ีก่อสร้างล่าชา้

ต้นทุนในการให้บริการ

กลุ่มบริษทั มีอตัราส่วนตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างลดลงสําหรับงวดปี 2564 ในอตัราท่ี 91.5% ซ่ึงเป็น

อตัราท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2563 ท่ี 98.9% ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกาํไรขั้นตน้ 8.5% เปรียบเทียบกบักาํไรขั้นตน้

ท่ี 1.1% ในปี 2563 เป็นผลมาจากการควบคุมตน้ทุนก่อสร้างไดดี้ข้ึน งบการเงินเฉพาะบริษทัมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้าง

ลดลงจากปี 2563 อตัรา 98.9% เป็น 91.57% ในปี 2564 และมีกาํไรขั้นตน้ 8.42% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีกาํไร

ขั้นตน้อตัรา 1.1% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นผลเน่ืองจากราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงและ Overheads ท่ี

สูงข้ึน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริการลดลงจากจาํนวน 547 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 454.6 ลา้นบาท

ในปี 2564 ลดลง 16.9% ตน้ทุนทางการเงินสูงข้ึน 2.8% จาก 192.7 ลา้นบาท ในปี 2563 เพ่ิมข้ึน 198.1 ลา้นบาท ในปี 2564

เป็นผลมาจากการกูเ้งินหมุนเวียนระยะสั้น มาใชใ้นแต่ละโครงการเพ่ิมข้ึนและดอกเบ้ียหุ้นกู้ ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง จาก 530.4 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 505.9 ลา้นบาท ในปี 2564 ลดลง 4.6% เป็นผลมาจากการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ

กาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี

กลุ่มบริษทักาํไร จาํนวน 155.7 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงขาดทุนจาํนวน 437.2 ลา้นบาท ในขณะ

ท่ีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกาํไร จาํนวน 181.1 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัขาดทุนในปี 2563 จาํนวน 456.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผล

มาจากการควบคุมตน้ทุนแรงงาน และวสัดุมีราคาท่ีสูงข้ึนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ไดดี้และมีประสิทธิภาพ

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

บริษทัไดมี้การประเมินทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงเป็นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือการลงทุนเพ่ือทาํให้เป็นราคา

ตลาดท่ียติุธรรม ทาํให้เกิดผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ จาํนวน 112.5 ลา้นบาท ในปี 2564 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีทาํให้เกิด

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี 2564 จาํนวน 169.8 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั 52.5 ลา้นบาท ในปี 2563 ในงบการเงินรวม ส่วนใน

งบการเงินเฉพาะกิจการมีกาํไรเบด็เสร็จ จาํนวน 195 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2563 จาํนวน 28.9 ลา้นบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

มูลค่าสินทรัพยข์องบริษทั บริษทัยอ่ย ท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทัไดแ้สดงมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่าของสินทรัพยต่์าง ๆ ในทุก ๆ 3 ปี และกรณีท่ีคาด

วา่มูลค่าของสินทรัพยใ์ดจะดอ้ยค่าลง บริษทั บริษทัยอ่ย จะทาํการตั้งสาํรองเพ่ือใหมู้ลค่าของสินทรัพยต์ามงบการเงินไม่

แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรม สาํหรับลูกหน้ีการคา้ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งชดัเจน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 743.9 ลา้นบาท ลดลง 22.97%

เปรียบเทียบกบั ปี 2563 จาํนวน 964.5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลงในระดบัเดียวกนักบั

งบการเงินรวมเป็นผลมาจากการเขา้รับงานราชการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงระยะเวลาเรียกเก็บเงินยาวข้ึน ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ีอยูใ่นกาํหนด

ชาํระและเกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน จาํนวน 706.9 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2563 จาํนวนรวม 767.8 ลา้นบาท ลดลง

7.9% ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นลูกหน้ีงานราชการ ลูกหน้ีคา้งเกิน 12 เดือน เพ่ิมข้ึนจาก 162.9 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 169.4

ลา้นบาท ในปี 2564 ในส่วนน้ีบริษทัไดด้าํเนินการฟ้องร้องและอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล โดยบริษทัไดด้าํเนินการ

ตั้งสํารองเผ่ือหน้ีสูญไวอ้ย่างเพียงพอแลว้ จาํนวน 161.6 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ขอ้ 8 ของรายงานผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 103.2 ลา้น

บาท ไดมี้การชาํระหมดแลว้ในปี 2564 ในปี 2563 เป็นลูกหน้ีกิจการร่วมคา้ JV PCS ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างอาคาร

ZAT1 สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 9 สาํหรับธุรกิจก่อสร้างระยะเวลาเรียกเกบ็ลูกหน้ี

ลดลง จาก 47 วนั ในปี 2563 เป็น 42 วนั ซ่ึงยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมสาํหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
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สินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญา และมูลค่างานทีเ่สร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บโดยรวม เพิ่มข้ึน 30.3% จากปี 2563

จาํนวน 7,874 ลา้นบาท เป็น 8,393 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็นผลจากการรับรู้ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงใน

ส่วนน้ีรวมเงินประกนัผลงานคา้งรับ หกัดว้ยค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าแลว้ ซ่ึงทาํใหร้ะยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ียาว

ข้ึนจาก 266 วนั ในปี 2563 เป็น 363 วนั ในปี 2564 เป็นผลจากการรับงานราชการเพ่ิมข้ึน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงิน

สดมากนกั ส่วนสินคา้คงเหลือธุรกิจหลกัรับเหมาก่อสร้าง บริษทักาํหนดให้การบริหารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่มีสินคา้

คงเหลือ โดยบริษทัจะสัง่จอง และสัง่ซ้ือสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะใชใ้นแต่ละโครงการเพ่ือใหต้รงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ และมีปริมาณท่ีเพียงพอจะใชใ้นแต่ละโครงการก่อสร้างเท่านั้น ดงันั้น สินคา้คงเหลือใน Stock จึงมี

จาํนวนและมูลค่านอ้ยมาก

เงนิลงทุน

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในปี 2564 ลดลงเลก็นอ้ย จาก 416.5 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 405 ลา้นบาท

ในปี 2564 ซ่ึงเป็นเงินลงทุนใน PLEI จาํนวน 245 ลา้นบาท และ SAFP จาํนวน 160 ลา้นบาท (รายละเอียดแสดงในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14) เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ PCS ลดลงจาก 127.5 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 29.8 ในปี 2564

ในงบการเงินรวม และ 0.0 บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากมีการตั้งค่าเผ่ือ จาํนวนเท่ากบัเงินลงทุน 71.6 ลา้นบาท

ในปี 2564

สินทรัพย์อ่ืนและสาเหตุการเปลีย่นแปลง

1.) ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์อยู่ในระดบัเดียวกนักบั ในปี 2563 จาํนวน 779.9 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจาก

การประเมินราคาสินทรัพยใ์หม่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินตามราคาบญัชีใหม่ เพิ่มขึ้นจาก 105 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 730 ลา้น

บาท ในปี 2563 เป็นการประเมินราคาท่ีดินใหม่จากผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนั

2.) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 112.5 ลา้นบาท เป็น 308.4

ลา้นบาท ในปี 2564 ซ่ึงเป็นส่วนของอาคารชุด Condominium ท่ีไดม้าจากลูกหน้ีค่าก่อสร้าง นาํมาตีโอนเพ่ือชาํระหน้ี และ

ท่ีดินท่ีมีการประเมินราคายติุธรรมใหม่ ปัจจุบนับริษทัไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และ

ปล่อยใหเ้ช่าเป็นรายปีเพ่ือสร้างรายได้

3.) เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้ าประกนั ในปี 2563 และปี 2564 ทั้งในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษทั เพ่ิมข้ึนจาก จาํนวน 789.4 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 1,106 ลา้นบาท ในปี 2564 มีการรับงานเพ่ิมข้ึน

และสถาบนัการเงินใชเ้งินฝากจาํนวนหน่ึงคํ้าประกนัเป็นโครงการ ๆ ลกัษณะ Project Financing
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สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน

1. แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมี เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดํา เนินงานเพ่ิมข้ึนจํานวน 1,688.8 ล้านบาท ในปี 2564

เปรียบเทียบกบัเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจการดาํเนินงานลดลง 502.4 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นผลมาจากเงินสดท่ีไดจ้ากการ

ดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนเป็น 1,947.6 ลา้นบาท ในปี 2564 บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 631.9 ลา้นบาท ในปี 2564

เปรียบเทีบบกบัเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนในปี 2563 จาํนวน 490 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเงิน

ฝากสถาบนัการเงิน

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 365.4 ลา้นบาทในปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี

2563 ซ่ึงมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินรวม 42.3 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการชาํระคืนหุ้นกู้ จาํนวน 500 ลา้นบาท

ดงันั้น ณ ส้ินปี 2564 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเพิ่มข้ึนจาก 123.9 ลา้นบาท ในปี

2563 เป็น 815.8 ลา้นบาท ในปี 2564 ซ่ึงเพียงพอสําหรับการดาํเนินธุรกิจและรับงานก่อสร้างเพ่ิมเติมในอนาคตเพ่ือสร้าง

รายได้ และผลตอบแทนเพ่ิมเติมใหก้บับริษทัต่อไป

ผลกาํไรสําหรับปี 2564 จาํนวน 155.7 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 181.1 ลา้นบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ กาํไรดงักล่าวส่งผลดีต่อบริษทั ทาํใหส้ามารถลา้งขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 167.6 ลา้น

บาท ในปี 2563 และทาํให้บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 26 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2564 เน่ืองจากบริษทัมีกาํไร

จากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการลงทุนใหม่ให้เป็นราคายติุธรรม จาํนวน 112.5 ลา้นบาท ในปี 2564 ซ่ึงส่งผล

ให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจาก 2.58 พนัลา้นบาท เป็น 2.75 พนัลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 2.45 พนัลา้นบาท เป็น

2.64 พนัลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

แมว้า่จะมีกาํไรในปี 2564 แต่ DE Ratio ปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากมีส่วนของหน้ีสินทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวเพิ่มข้ึน ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินรวมปรับตวัจาก 3.62 เท่าในปี 2563 เป็น 3.95

เท่า ในปี 2564 ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะกิจการปรับตัวจาก 3.96 เท่า เป็น 4.24 เท่า ในปี 2564 ซ่ึงยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ี

เหมาะสม และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ท่ีใหว้งเงินสินเช่ือสนบัสนุนกิจการของบริษทั รวมถึงคู่คา้ของ

บริษทัทั้ง Supplier รายใหญ่และลูกคา้ผูว้า่จา้งบริษทัใหก่้อสร้างโครงการต่าง ๆ

2. รายจ่ายลงทุน และแหล่งเงนิทุน ความเพยีงพอของสภาพคล่อง ความสามารถในการชําระหนี้

ในปี 2564 รายจ่ายลงทุนของบริษทัส่วนใหญ่ จะเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้สําหรับการก่อสร้าง

โครงการต่าง ๆ โดยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งหมด จะไดรั้บการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบนัการเงิน

(Project Financing) ทาํให้บริษทัไม่ต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในส่วนน้ีเพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 Interest

Coverage Ratio ของบริษทัปรับตวัจากติดลบ 1.26 เท่า ในปี 2563 เป็น 1.88 เท่า ในปี 2564

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล

1. ภาระผูกพนัจากการขอให้ธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกนัในงบการเงินรวม จาํนวน 9.02 พนัลา้น

บาท ซ่ึงเป็นของบริษทั จาํนวน 9.02 พนัลา้นบาท ใชใ้นการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปกติ

2. เลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋อาวลัท่ีจ่ายใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ซ่ึงคํ้าประกนัโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

ในงบการเงินรวม จาํนวน 4.6 พนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นของบริษทั จาํนวน 4.6 พนัลา้นบาท
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3. ภาระผูกพนั

- กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาช่วงรายใหญ่ จาํนวนเงินรวม 2.8

พนัลา้นบาท

- กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาให้บริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติังาน ใน

งบการเงินรวม จาํนวน 21.7 พนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นของบริษทั จาํนวน 21.7 พนัลา้บาท

4. คดคีวามฟ้องร้อง

บริษทัมีภาระผูกพนัหน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพิพากษา โดยบริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนัสถาบนัการเงิน 2

แห่ง ใหอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัผลงานและคํ้าประกนัเงินรับล่วงหนา้ใหก้บั บจ.เทคเนอร์ (TN) เพื่อใหก้บั การเคหะแห่งชาติ

(กคช) และรับงานโครงการ บา้นเอ้ืออาทร 2 โครงการ ต่อมา TN และ กคช. ไดมี้ขอ้พิพาทและเป็นคดีฟ้องร้องกนั 2 คดี และ

ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ให้ TN และสถาบนัการเงินทั้ง 2

แห่ง ชาํระค่าเสียหายตามหนงัสือคํ้าประกนัให้กบั กคช. จาํนวน 272.1 ลา้นบาท และ 88.4 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ีย 15%

ต่อปี แต่ทาง TN ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพ่ือให้พิจารณาและมีคาํพิพากษาใหม่ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา

ของศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคาดวา่จะทราบผลในช่วงกลางปี 2565 ผลของคาํพิพากษาขา้งตน้ ณ ส้ินปี 2564 บริษทัไดมี้การ

ตั้งสาํรองหน้ี จาํนวนรวม 680.4 ลา้นบาท สาํหรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
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วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิเปรียบเทยีบ 31/12/2564 และ 31/12/2563

(Ratio Analysis as of 31/12/2021 and 31/12/2020)

Ratio Analysis Unit
Consolidated Account Separate Account

31/12/2564 31/12/2563 31/12/2564 31/12/2563

Liquidity Ratio

Current Ratio Time 1.08 1.16 1.03 1.10

Activity Ratio

Inventory Turnover Time 33.06 21.27 85.19 30.66

A/R Turnover Time 8.58 7.66 8.54 7.66

Unbilled Receivable Turnover Time 0.99 1.35 1.00 1.36

Inventory Conversion Period Day 10.89 16.92 4.23 11.74

Average A/R Collection Period Day 41.95 47.00 42.17 47.00

Average U/R Collection Period Day 363.14 266.67 361.50 265.49

Leverage Ratio

Fin. Debt to Asset Ratio Time 0.25 0.30 0.27 0.32

Fin. Debt to Equity Ratio Time 1.23 1.38 1.39 1.57

Total Debt to Asset Ratio Time 0.80 0.78 0.81 0.80

Total Debt to Equity Ratio Time 3.95 3.62 4.24 3.96

Interest Coverage Ratio Time 1.88 (1.26) 1.97 (1.26)

Profitability Ratio

Gross-Profit Ratio % 8.50 1.13 8.42 1.07

Net-Profit Ratio % 2.12 (5.10) 2.46 (5.39)

Return on Asset % 1.14 (3.66) 1.31 (3.81)

Return on Equity % 5.67 (16.93) 6.86 (18.93)
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน

5.1 ข้อมูลทัว่ไป

ช่ือบริษทั : บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จดัหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 2 ซอยสุขมุวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษทั : 0107545000217

ทุนจดทะเบียน : 1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,361,817,957 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

ทุนชาํระแลว้ : 1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,361,817,957 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

Website : www.ple.co.th

โทรศพัท์ : 0 2332 0345

โทรสาร : 0 2311 0851

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ช่ือบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั

ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์ : 0 2009 9999

Website : www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

ช่ือผูส้อบบญัชี : นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4387 หรือ

นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7881 หรือ

นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 12258 หรือ

นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 12261

ช่ือบริษทั : บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั

ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 128/180-181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศพัท์ : 0 2216 2265, 0 2216 2268-9

โทรสาร : 0 2216 2286

ทีป่รึกษาทางกฎหมาย

บริษทัมีการจา้งท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นรายคดี โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความเช่ียวชาญของแต่ละ

สาํนกักฎหมาย เช่น บริษทั สยาม ลีเกิล แอนด์ แทคเซชัน่ จาํกดั บริษทั สาํนกังานกฎหมายไชยรพี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และบริษทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จาํกดั

http://www.set.or.th/tsd
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5.2 ข้อมูลสําคญัอ่ืน

-ไม่มี-

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีบริษทัเป็นคู่ความหรือคู่กรณีซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียด

ดงัน้ี

ข้อพพิาททีบ่ริษัทเป็นคู่ความ หรือคู่กรณี

(1) คดแีพ่ง หมายเลขดาํท่ี 829/2561

ศาลจงัหวดันนทบุรี

คดคีวามระหว่าง ระหว่าง นายกฤษณะ วนิชชีวะ โจทกท่ี์ 1

นายกฤษฎา วนิชชีวะ โจทกท่ี์ 2

โดยนางมะลิ เอกอริยะกลุ ผูรั้บมอบอาํนาจ

กบั บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั จาํเลยท่ี 1

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) จาํเลยท่ี 2

ทุนทรัพย์ 244,939,900.00 บาท

ข้อหาหรือฐานความผดิ การโอนหุน้ตกเป็นโมฆะ เรียกทรัพยคื์น

ความเห็นเกีย่วกบัคดี คาดว่าจะชนะคดีได้ เน่ืองจากในช่วงปี 2549 จนถึงปี 2552 คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบันายกฤษฎา นายก

ฤษณะ และนางมะลิ มีการฟ้องร้องกนัหลายคดี และผลของคดี PLE เป็นฝ่ายชนะคดีทุกคดี

เน่ืองจากนายกฤษฎา นายกฤษณะ และนางมะลิ ไม่สามารถนาํเงินมาชาํระหน้ีค่าก่อสร้างได้ PLE

จึงใชสิ้ทธิตามบนัทึกขอ้ตกลง และสญัญาโอนหุน้ โอนหุน้ดงักล่าวเป็นของ PLE เป็นไปตามคาํ

พิพากษาของศาลฎีกา

ความคืบหน้าของคดี 19 มี.ค. 2562 ศาลเห็นควรให้จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความชัว่คราว เพื่อรอผลจากคดีอาญา

ท่ีนายกฤษณะ นายกฤษฎา และนายมะลิ ฟ้องกรรมการของบริษทั เม่ือคดีอาญา

ทั้งสองคดีถึงท่ีสุด ให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยื่นคาํร้องขอให้ยกคดีข้ึนพิจารณา

ต่อไป

31 ธ.ค. 2563 คดีอาญาหลักพิจารณาให้บริษทัเป็นผูช้นะคดี และคดีถึงท่ีสุดแล้ว โดยศาล

จังหวดันนทบุรีจะยกเร่ืองพิจารณาใหม่หลงัจากคู่ความร้องขอ ซ่ึงในส่วนน้ี

บริษทัมัน่ใจวา่ ศาลจะยกฟ้องเช่นเคย
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ข้อพพิาททีบ่ริษัทย่อยเป็นคู่ความ หรือคู่กรณี (ซ่ึงอาจมีผลเกีย่วข้องกบับริษัท)

(1) คดแีพ่ง หมายเลขดาํท่ี 315/2554

หมายเลขแดงท่ี 1597/2560

ศาลปกครองกลาง

คดคีวามระหว่าง ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ โจทก์ (ผูฟ้้องคดี)

กบั บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั จาํเลยท่ี 1 (ผูถู้กฟ้องคดี ท่ี 1)

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) จาํเลยท่ี 2 (ผูถู้กฟ้องคดี ท่ี 2)

(โครงการบ้านเอือ้อาทร จ.อ่างทอง-วเิศษชัยชาญ)

ทุนทรัพย์ 227,634,874.19 บาท

ข้อหาหรือฐานความผดิ ผิดสญัญา บงัคบัหลกัประกนัและเรียกค่าเสียหาย (เป็นการดาํเนินงานในนาม บจ.เทคเนอร์)

ความเห็นเกีย่วกบัคดี คาดวา่ศาลปกครองจะมีคาํพิพากษายกฟ้องเน่ืองจาก บจ.เทคเนอร์ไม่ไดผิ้ดสญัญา และถูกบอก

เลิกสญัญามิชอบ และบงัคบัใหก้ารเคหะแห่งชาติชาํระเงินตามท่ีฟ้องแยง้ แต่ บจ. เทคเนอร์ อาจ

ตอ้งคืนเงินรับล่วงหนา้ให้ กคช. ส่วนหน่ึงดว้ย

ความคืบหน้าของคดี - บจ.เทคเนอร์ฯ ยืน่คาํใหก้าร และฟ้องแยง้เรียกค่างานดาํเนินงาน ค่าท่ีดินท่ีคา้งชาํระ และ

ค่าเสียหายรวม 288,459,965.54 ลา้นบาท

- วนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาในคดีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตามคดี

หมายเลขดาํท่ี 315/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1597/2560 ใหบ้ริษทัร่วมกบัสถาบนัการเงิน

แห่งหน่ึง ชาํระเงินแก่โจทก์ เป็นค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาร่วมดาํเนินการ

โครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) จาํนวนเงิน 2.53 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ของเงินตน้ จาํนวน 2.21 ลา้นบาท และคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหนา้

จาํนวนเงิน 88.46 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินตน้ จาํนวน

เงิน 66.74 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 27 มกราคม 2554 จนกวา่จะชาํระเสร็จแก่โจทก์

- วนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษา ในประเดน็ ดงัน้ี

- ผูฟ้้องคดีเป็นฝ่ายผิดสญัญา บอกเลิกสญัญาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่มีสิทธิเรียก

เกบ็เงินค่าเสียหายต่าง ๆ และริบหลกัประกนั ผูฟ้้องคดีตอ้งคืนหลกัประกนั

- อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไป

- ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจากศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคาดวา่จะมีคาํพิพากษาในกลาง

ปี 2565

(2) คดแีพ่ง หมายเลขดาํท่ี 1432/2555, หมายเลขแดงท่ี 1591/2560

หมายเลขดาํท่ี 843/2555, หมายเลขแดงท่ี 1592/2560

ศาลปกครองกลาง

คดคีวามระหว่าง ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ โจทก์ (ผูฟ้้องคดี)

กบั บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั จาํเลยท่ี 1 (ผูถู้กฟ้องคดี ท่ี 1)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) จาํเลยท่ี 2 (ผูถู้กฟ้องคดี ท่ี 2)

ทุนทรัพย์ 288,459,965.54 บาท

ข้อหาหรือฐานความผดิ ผิดสญัญาปกครอง เรียกค่าเสียหาย (เป็นการดาํเนินงานในนาม บจ.เทคเนอร์)
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ความเห็นเกีย่วกบัคดี คาดวา่ศาลปกครองกลางจะพิพากษาให้ บจ.เทคเนอร์ชนะคดีบางส่วน โดยตอ้งคืนเงินรับ

ล่วงหนา้ให้ กคช. บางส่วนดว้ย

ความคืบหน้าของคดี - บจ.เทคเนอร์ฯ ยืน่คาํใหก้าร และฟ้องแยง้ และโตแ้ยง้คาํฟ้องในประเดน็ท่ี บจ.เทคเนอร์

ไม่ไดผ้ิดสญัญา เน่ืองจากไดรั้บสิทธิในการขยายระยะเวลาในการก่อสร้างต่อไปอีก 180 วนั

- วนัท่ี 4 กนัยายน 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาในดคีท่ีบริษทัร่วมถูกฟ้อง ตามคดี

หมายเลขดาํท่ี 1432/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1591/2560 และคดีท่ีบริษทัร่วมฟ้องแยง้

ตามคดีหมายเลขดาํท่ี 843/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1592/2560 ให้บริษทัร่วมกบัสถาบนั

การเงินแห่งหน่ึงชาํระเงินค่าความเสียหายจากการผิดสัญญาร่วมดาํเนินการ โครงการบา้น

เอ้ืออาทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (บางปะอิน) จาํนวน 272.06 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน

อัตราร้อยละ 15.00 ล้านบาท ของเงินต้น จํานวนเงิน 203.79 ล้านบาท นับจากวนัท่ี 17

สิงหาคม 2555 จนกวา่จะชาํระเสร็จแก่โจทก์

- วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษา ในประเดน็ ดงัน้ี

- ผูฟ้้องคดีเป็นฝ่ายผิดสญัญา บอกเลิกสญัญาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่มีสิทธิเรียก

เกบ็เงินค่าเสียหายต่าง ๆ และริบหลกัประกนั ผูฟ้้องคดีตอ้งคืนหลกัประกนั

- อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไป

- ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจากศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคาดวา่จะมีคาํพิพากษาในกลางปี

2565

หมายเหตุ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดโ้อนหน้ีสินในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม และประมาณการหน้ีสิน

จากการคํ้าประกนัตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีไดรั้บรู้ไว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จาํนวนเงิน 639.71 ลา้นบาท และรับรู้

ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้องเพิ่มเติมพร้อมดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รวมจาํนวนเงิน 40.75 ลา้นบาท เป็น

หน้ีสินจากการคํ้าประกนัตามคาํพิพากษาจาํนวนเงิน 680.46 ลา้นบาท

5.4 ตลาดรอง

-ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินทีต่ดิต่อประจาํ (เฉพาะกรณีทีบ่ริษัทออกตราสารหนี)้

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุน้กู้



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 88

ส่วนที่ 2

การกาํกบัดูแลกจิการ

6. นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบาและแนวปฏิบัตกิารกํากับดูแลกจิการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไดด้าํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ืองในการจดัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ เน่ืองจากเห็นวา่เป็นส่ิง

ท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่และตั้งใจ

ท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว โดยไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อระบบ

การควบคุมและการตรวจสอบภายในกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และครอบคลุมแนวปฏิบติัต่าง ๆ

ให้เป็นสากลยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการ

แข่งขนั และการเติบโตของตลาดทุนไทย

บริษทั ไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํ “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการ

ดาํเนินงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบติัร่วมกนั คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติันโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยเน้ือหาคู่มือ “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy)” ครอบคลุมเน้ือหา และ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน อนัไดแ้ก่

- นโยบายท่ี 1 เร่ืองจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั

- นโยบายท่ี 2 เร่ืองคณะกรรมการบริษทั

- นโยบายท่ี 3 เร่ืองคณะอนุกรรมการ

- นโยบายท่ี 4 เร่ืองฝ่ายบริหาร

- นโยบายท่ี 5 เร่ืองเลขานุการบริษทั

- นโยบายท่ี 6 เร่ืองระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง

- นโยบายท่ี 7 เร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และบทบาทของบริษทัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ รายละเอียดของทุกนโยบายบริษทัไดท้าํการเผยแพร่ผา่นทาง www.ple.co.th

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การส่ือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดัทาํเป็น

เอกสารคู่มือ การเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั (www.ple.co.th) จุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงาน ผูถื้อหุ้น

ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทั ไดรั้บทราบ และไดเ้ห็นถึงเจตนาท่ีดีของบริษทัท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ในการ

ดาํรงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป นอกจากนั้น บริษทัไดก้าํหนดให้มีกฎบตัรสําหรับคณะกรรมการชุด

ย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นหลกัเกณฑใ์นการทาํงาน คณะกรรมการ

http://www.ple.co.th
http://www.ple.co.th
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แต่ละชุดไดมี้การทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรให้เหมาะสมกบัสภาพเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในองคก์รตาม

แนวทางของกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

6.1.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกจิการทีด่สํีาหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 ดงันี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในผูถื้อหุน้และสิทธิของผูถื้อหุน้โดยการบริหารบริษทัผา่นการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษทัใหท้าํหนา้ท่ีแทนผูถื้อหุน้ มีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั

และบริษทัยงัไดค้าํนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่ การไดรั้บเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิในการ

ไดรั้บขอ้มูลหรือข่าวสารของบริษทัอยา่งครบถว้นทนัเวลา สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และแสดงความคิดเห็น

ซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมถึงสิทธิใน

การร่วมตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของบริษทั อาทิเช่น การเลืกตั้งกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของบริษทั โดยไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการริด

รอนสิทธิของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดค้าํนึงถึงการเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มทุก

รายอยา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายซ่ึงนบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนประเภทสถาบนัไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิ ดงัน้ี

1.1 การประชุมผูถื้อหุน้

- บริษทัจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ปี ละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะจดัข้ึนภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินรอบปีบญัชีขอของบริษทั โดยในปี 2564 บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เม่ือวนัศุกร์ท่ี 30 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นการปประชุมในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสาํนกังานใหญ่ของบริษทั และมีบริษทั

เน็ตทรี โซลูชัน่ส์ จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมระบบ

- บริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั อนัไดแ้ก่ ผูถื้อ

หุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนกัลงทุนสถาบนั โดยจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย

14 วนั พร้อมทั้งแจง้รายช่ือกรรมการอิสระในหนงัสือเชิญประชุม จาํนวน 2 ท่าน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดส้ามารถเขา้ร่วม

ประชุมไดส้ามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ หรือมอบฉนัทะใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีผูถื้อหุน้เห็นสมควรได้

- บริษทัแต่งตั้งให้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนาย

ทะเบียนหุน้ และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมทั้งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค รายงานประจาํปี

(ภาษไทยและภาษองักฤษ) ส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยหนงัสือเชิญประชุม

มีรายละเอียดขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และ วาระการประชุม โดยระบุวตัถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น บริษทัหลีกเล่ียงการ

พ่ิมวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ เน่ืองจากไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ข ํ้าร่วมประชุม นอกจากน้ี บริษทั

ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ple.co.th) ไม่นอ้ย กวา่ 30 วนั และไดล้งโฆษณาหนงัสือกชิญประชุม

ในหนงัสือพิมพ์ ต่อเน่ืองกนั 3 วนั
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- บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระในการประชุมและเสนอบุคคลเขา้รับการคดัเลือก

เขา้เป็นกรรมการบริษทัผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั (รายละเอียด

เพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” www.ple.co.th)

1.2 การดาํเนินการประชุม

- บริษทัจดัหาเทคโนโลยรีะบบบาร์โคด้ และโปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้มาใชใ้นการ

ลงทะเบียน ลงคะแนน นบัคะแนน แสดงผลและไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั รวมทั้งไดจ้ดั

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาเขา้ร่วมประชุม

- บริษทัไดจ้ดัใหป้ระธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีปรึกษากฏหมายของบริษทั ผูส้อบบญัชีของ

บริษทั เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง เพ่ือร่วมกนัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง

- บริษทัไดมี้การเตรียมการใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงอยา่งโปร่งใส และใหผู้ถื้อ

หุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในแต่ละเร่ืองแยกออกจากกนัในกรณีท่ีวาระนั้นมีเร่ืองใหพ้ิจารณาหลายรายการ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ช้

สิทธิอยา่งเป็นอิสระในแต่ละวาระ

- คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั และไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพย์ โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผย

รายละเอียด มูลค่ารายการ ตามรายละเอียดในหวัขอ้ 9.2 รายการระหวา่งกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้าํหนดใหมี้

ระเบียบในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 8.1 การดูแลเร่ืองการ

ใชข้อ้มูลภายใน

- บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไม่ไดล้งมติ และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามปัญหาและ

ขอ้สงสยัต่าง ๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ีภายในเวลาท่ีเหมาะสมในช่วงทา้ยของการประชุม โดยจะบนั

ทึกประเดน็คาํถามคาํตอบไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบ ซ่ึงประธานในท่ี

ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามวาระการประชุมและจะไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ล่วงหนา้

1.3 การเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้

บริษทัทาํการเผยแพร่มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทาํการเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม

หรือภายในวนัทาํการถดัไป และเปิดเผยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัสมบูรณ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14

วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้

1.4 การจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้

บริษทัได้เผยแพร่รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษซ่ึงแต่ละวาระการประชุม จะประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีสาํคญั มติท่ีประชุมพร้อมผลคะแนนเสียงทั้งเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบนัทึกคาํถาม คาํช้ีแจง และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม รวมทั้ง

รายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมพร้อมตาํแหน่งบนเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนันับจากวนัท่ี พร้อมทั้งนาํส่ง

http://www.ple.co.th


บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 91

กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งยงัไดบ้นัทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั

เพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั

บริษทัมีนโยบายในการให้ความสาํคญัเร่ืองการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและ

เป็นธรรมทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย และผูถื้อหุ้นต่างชาติ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น

ดงัน้ี

2.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

- บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอ

ช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัต่าง ๆ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี

ของบริษทั โดยบริษทัไดก้าํหนดช่องทางและหลกัเกณฑอ์ยา่งชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการใชสิ้ทธิ

ต่าง ๆ ในการเขา้ร่วมประชุม

- บริษทัไดด้าํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามวาระการประชุมท่ีไดเ้สนอให้การกบัผูถื้อ

หุน้ของบริษทัทุกราย โดยไม่มีการเพ่ิม หรือแกไ้ขสาระการประชุมแต่อยา่งใด

2.2 การนาํเสนอขอ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้

- บริษทัไดน้าํเสนอหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อ

หุน้ประจาํปีของบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 21 วนั โดยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีบริษทั

ส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์

- บริษทัไดจ้ดัเตรียมเอกสารไวส้าํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระตามท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไว้ โดยบริษทัจะให้สิทธิและปฏิบติัต่อ

ผูรั้บมอบฉนัทะเสมือนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัจะจดัส่งแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และ แบบ ค. แนบ

ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั โดย

บริษทัไดแ้จง้เร่ืองเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะไวอ้ยา่งชดัเจน

- บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุ้นต่อ

หน่ึงเสียง เพ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน

ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ คู่แข่ง เจา้หน้ีภาครัฐและ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซ่ึงจะสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้กบับริษทัฯ ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างความสําเร็จในระยะยาวของบริษทั

(รายละเอียดเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” www.ple.co.th)
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทัมีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของ

บริษทัให้กบัผูล้งทุนและผูใ้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบข่าวสารท่ีสําคญัของบริษทั

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเผยแพร่

ขอ้มูลผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีหลกัการดงัน้ี

4.1 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั

บริษทัไดมี้การเผยแพร่โครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษทัไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงมีรายละเอียด

โครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ และสดัส่วนผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ทาํใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทุนไดท้ราบถึงโครงสร้างการถือหุน้

ของบริษทัได้

4.2 การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้ด ํา เ นินการ เ ปิดเผยข้อ มูลทางการ เ งินรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่องบการเงิน รายงานของผูส้อบบญัชี การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี

งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ มีการ

เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงขอ้มูลท่ีก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของ

บริษทั และขอ้มูลทัว่ไป ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษองักฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เวบ็ไซตข์องบริษทั อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โดยในปี 2564 บริษทัไดร้ายงานขอ้มูลต่าง ๆ ขา้งตน้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของหน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน ไม่มีประวติัการจดัส่งรายงานทางการเงินล่าชา้ และไม่มีประวติัถูกสั่งให้

แกไ้ขงบการเงิน

4.3 การถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร

บริษทัมีคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร โดย

นบัรวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ (การซ้ือ-ขาย-โอน-รับโอนหุ้น

บริษทั) ต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตร 59 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีทาํรายการ และใหฝ่้ายเลขานุการบริษทัเกบ็สาํเนารายงานไวเ้ป็นหลกัฐาน

4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

บริษทักาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนด โดยไดผ้า่นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผล

การดาํเนินงานของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยจาํนวนค่าตอบแทนในปี 2564 ไดร้ะบุ

รายละเอียดระบุไวใ้นหวัขอ้ 7.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี” www.ple.co.th)

4.5 ช่องทางการส่ือสาร

บริษทัจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ และมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ี

ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผู ้

ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทั หรือแจง้ขอ้ร้องเรียน ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท์ 0-2332-0345 ต่อ 1127, 1221

หรือท่ี Website: www.ple.co.th (รายละเอียดเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” www.ple.co.th)
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ในปี 2564 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผย

ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใชข้อ้มูลทางการเงิน ใหก้บัผูถื้อหุน้

และนกัลงทุน เพ่ือประกอบการพพิจารณาลงทุน ในส่วนของการแจง้ขอ้มูลสารสนเทศให้กบันกัวิเคราะห์ นกัลงทุน

และผูส้นใจ สรุปได้ ดงัน้ี

1.) การจดัประชุมนกัวิเคราะห์หรือนกัลงทุน (Analyst Meeting) ในปี 2564 บริษทั

ไม่ไดจ้ดัประชุมน้ี

2.) การจดัใหน้กัวเิคราะห์เขา้พบผูบ้ริหาร (Company Visit) และ/หรือประชุมทาง

โทรศพัท์ (Conference Call) ในปี 2564 มีการจดัประชุม 5 คร้ัง

3.) การจดัวนับริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ในปี 2564 บริษทัไม่ได้

จดัประชุมน้ี

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีขอ้มูลสอบถาม สามารถ

ติดต่อไดท่ี้ หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ E-mail : pirunporn@ple.co.th หมายเลขโทรศพัท์ 0-2332-0345 ต่อ 1127,

1221

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญักบัความรับผิดชอบ บทบาทหนา้ท่ี และทิศทางในการ

ดาํเนินงานของบริษทั จึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษทัไวใ้น “คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี” www.ple.co.th นโยบายท่ี 2 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัใน

ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี

5.1 ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน์

คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และ

งบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และ

ความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

5.2 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร

คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน

และกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ) (รายละเอียดเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” www.ple.co.th)

5.3 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง

แมว้า่ประธานกรรมการกบัประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลเดียวกนัแต่โครงสร้าง

คณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิดการ

ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน(รายละเอียดเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” www.ple.co.th)

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกาํหนดประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส และมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็น

ประจาํ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้

mailto:pirunporn@ple.co.th
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กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วม

ประชุม ปกติการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั

จาํนวน 10 คร้ัง และในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง บริษทัไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชุมเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได้ (รายละเอียดเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี” www.ple.co.th)

5.5 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2545

เพื่อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระจาํนวน 3 ท่าน ทั้งน้ี ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 16

มกราคม 2551 ,ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 และตามมติคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2555 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ,

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ตามรายละเอียดท่ี

ระบุไว้ในหัวข้อ 7.3 คณะกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี”

www.ple.co.th)

5.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน

โดยกาํหนดภาระหนา้ท่ีและอาํนาจการดาํเนินการของผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการ

ใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยจดัใหมี้ระบบ

การรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารในสายงานท่ีรับผิดชอบอยา่งสมํ่าเสมอ

บริษทัมีแผนกตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังาน

และกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัเป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ส่วนงาน

ดงักล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดให้แผนก

ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเพิ่มเติม“คู่มือนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” www.ple.co.th)

6.2 จรรยาบรรณธุรกจิ

6.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจ

1. การปฏิบัตต่ิอผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและยุตธิรรม

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี พนกังานและสังคม

โดยรวมอย่างถูกตอ้งและยุติธรรม และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อยโดยเท่า

เทียมกนั

2. การมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

การบริหารงาน การบนัทึกบญัชี การจดัทาํรายงานทางการเงิน มีการจดัการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและ

หลกัเกณฑอ์ยา่งสมํ่าเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งโปร่งใส ชดัเจน เป็นปัจจุบนั เพื่อ

สร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ผูถื้อหุ้นและเจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นส่วนสาํคญั ในการส่งเสริมกิจการของบริษทั
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ให้มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและมัน่คงต่อไป ตลอดจนเพ่ือให้สอดรับกบันโยบาย ของรัฐบาล และเป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

3. การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

บริษทัจะประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรม ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจของ

บริษทัเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง และสามรถพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศไดต้ลอดเวลา

4. การบริหารความเส่ียง

บริษทัจดัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกตอ้งของรายงานทาง

การเงิน และยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คาํสั่งต่างๆ อยา่งสัมพนัธ์กบักรอบการควบคุมภายในท่ีดี

โดยกาํหนดระดบัความสาํคญัของความเส่ียงและวิเคราะห์ความเส่ียงของการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือหามาตรการควบคุมใน

การลดอตัราความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

5. การยดึม่ันในความรับผดิชอบต่อสังคม

บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม

ส่ิงแวดลอ้ม และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด

6. การจดัให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดบัขององค์กร

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจยัสาํคญัของหลกับรรษทัภิบาลของบริษทั อนัเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในทุก

ระดบัขององคก์ร ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั เน่ืองจากคณะกรรมการตระหนกัดีวา่องคก์ร

ท่ีปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถดาํรงความยัง่ยนือยูใ่นธุรกิจได้

6.2.2 จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

1. การดูแลประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร

มีหน้าท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์หลัก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าระยะยาวต่อผูมี้

ประโยชน์ร่วม บริหารและจดัการกบัความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ / เป้าหมาย โดยมีระบบและรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รตามวิธีปฏิบติังานอนัเป็นท่ียอมรับทัว่ไป

2. การกํากบัดูแลกิจการทีด่ี

ส่งเสริมให้มีการบริหารธุรกิจท่ีดีมีคุณธรรมตามระบบสากล สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและเหมาะสมต่อผูมี้

ผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายและสงัคม สร้างความเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในสงัคมและระดบัประเทศ ดูแล

งานของบริษทัให้ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เป็น

ปัจจุบนั เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้

3. ยดึมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

บริหารองคก์รโดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดบั

ขององคก์ร สอดส่องดูแล และจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในองคก์ร

4. ความรับผดิชอบในหน้าที่

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม
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5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัท

ตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้ใชป้ระโยชน์เต็มท่ี ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสิ์นไม่ให้เกิดความ

เสียหายหรือถูกนาํไปใชเ้พื่อการอ่ืนท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

6. การติดตามและประเมินผล

ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ และนโยบายท่ีสําคญัโดยรวมถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมายทาง

การเงิน และแผนงานต่าง ๆ พร้อมทั้งดูแลติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนดไว้ รวมทั้ง

ประเมินผลงานของผูบ้ริหารโดยสมํ่าเสมอ

7. การปฏิบัตต่ิอพนักงาน

กรรมการและผูบ้ริหารพึงปฏิบติัต่อพนกังาน ดงัน้ี

• ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน

• ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน

• การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษตอ้งกระทาํดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยูบ่น

พ้ืนฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน

• ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด

6.2.3 จรรยาบรรณของพนักงาน

1. การปฏิบัตตินของพนักงาน และการปฏิบัตต่ิอพนักงานอ่ืน

• พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เอาใจใส่ และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้ งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ

ประสิทธิภาพและการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ

• ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ริหาร หรือพนกังานอ่ืนโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง

• พึงงดเวน้การใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

• เคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืนรวมทั้งฝ่ายจดัการ

• ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการไม่

เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา

• ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคีและความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน

2. การปฏิบัตติามกฎหมายและข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง

พนักงานพึงปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่กระทาํการช่วยเหลือ

สนบัสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การรับประโยชน์จากผู้ทาํธุรกิจกับบริษัท

พนักงานย่อมไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงินส่ิงของประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา ผูแ้ทน

จาํหน่าย ผูข้ายสินคา้และบริการให้บริษทั หรือจากบุคคลอ่ืนใดท่ีทาํธุรกิจกบับริษทั หรือให้ความชอบพอทาํตนสนิท

สนมชิดชอบกบัผูค้า้ของบริษทัรายหน่ึงรายใดเป็นพิเศษ จนเป็นเหตุให้ผูค้า้รายอ่ืนเกิดความเขา้ใจผิดคิดไปไดว้า่น่าจะ

เกิดความไม่ยติุธรรมข้ึน และไม่ตอ้งการร่วมทาํการคา้กบับริษทัจนทาํใหบ้ริษทัเสียภาพพจน์ได้
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4. การรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบัของบริษัท

พนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ซ่ึงถือเป็น

ขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัแก่ผูอ่ื้นไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงอาจจะมีส่วนนาํมาซ่ึงความเสียหายในการ

แข่งขนัทางธุรกิจ และอาจจะทาํใหเ้สียภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของบริษทัได้

5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัท

พนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ตอ้งร่วมดูแล

มิใหช้าํรุดสูญหาย รวมทั้งไม่นาํไปใชใ้นการอ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจของบริษทั ( ทรัพยสิ์นดงักล่าวหมายถึง ทรัพยสิ์น

ทั้งท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สังหาริมทรัพย,์ อสังหาริมทรัพย,์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ

สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการ

เงินขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล

6. การเลีย้งรับรองและรับของขวญั

พนกังานไม่พึงรับหรือใหข้องขวญั ของกาํนลั รับหรือจดัเล้ียงรับรองลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้ หรือผู ้

ให้บริการ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเกินความเหมาะสมในโอกาสตามประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียมการให้ของขวญั

หากพนกังานไดรั้บของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสยัใหพ้นกังานรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น

7. การขัดผลประโยชน์ทางธุรกจิ

พนกังานไม่พึงกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษทั ไดแ้ก่ การมีกิจกรรม

หรือกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํให้บริษทัเสียผลประโยชน์ หรือไดรั้บประโยชน์น้อยกว่าท่ีควร หรือเป็นการแบ่ง

ผลประโยชน์จากบริษทั

8. การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน

พนกังานพึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหุ้นของบริษทั หรือให้

ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั

9. การรักษาช่ือเสียงของบริษัท

พนกังานพึงหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงของบริษทั หรืออาจเป็นปัญหาแก่

บริษทัได้ พนกังานพึงรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม

10. การปฏิบัตต่ิอลูกค้าและคุณภาพงาน

พนักงานพึงส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม

และให้ขอ้มูลเก่ียวกบังานและบริการท่ีถูกตอ้งเพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็น

จริงอนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของงานหรือบริการ นอกจากน้ี

พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ

11. การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี้

พนกังานพึงปฏิบติัต่อลูกคา้และเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบ

แทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงไดต้อ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ และ / หรือ เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหา

แนวทางแกไ้ข
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12. การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า

พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ คู่แข่ง

ทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจา้งใหแ้กjพนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ และไม่

ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย

13. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน เม่ือพบเห็นเบาะแสการกระทาํผิด

กฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์รทั้งจากพนกังาน

และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้งหรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง (ช่องทางการแจง้

เยะแสหรือขอ้ร้องเรียน : www.ple.co.th)

6.2.4 จรรยาบรรณของการจดัหา

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือและจดัจา้งเป็นไปอยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และรักษาภาพพจน์

ท่ีดีของบริษทัไวอ้ยา่งต่อเน่ืองจึงกาํหนดหลกัเกณฑอ์นัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของการจดัซ้ือและจดัจา้งไว้ ดงัต่อไปน้ี

1. การรับของขวญัของกํานัล การรับเลีย้ง และการให้ความชอบพอเป็นพเิศษ

1.1 การรับของขวญัหรือของกาํนลั เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเก่ียวกบัการจดัซ้ือและจา้ง และส่อ

ใหเ้ห็นวา่เป็นการรับสินบน

1.2 การรับเล้ียง ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเล่ียงหากไม่จาํเป็น ในกรณีท่ีจาํเป็น

ควรจะผลดักนัออกค่าใชจ่้าย

1.3 การใหค้วามชอบพอเป็นพิเศษ ควรละเวน้การทาํความสนิทชิดชอบกบัผูค้า้รายหน่ึงรายใด จน

เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นคิดไปวา่น่าจะเกิดความไม่ยติุธรรมข้ึนจนทาํใหบ้ริษทัเสียภาพพจน์ได้

2. ความไม่ยุตธิรรมทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการจดัซ้ือและจดัจ้าง

2.1 การจดัซ้ือไม่ควรดาํเนินการจากการเจาะจงขอ้กาํหนดของสินคา้ใดสินคา้หน่ึงโดยเฉพาะ หรือ

พยายามเลือกสรรคุณลกัษณะท่ีโนม้เอียงไปทางสินคา้นั้น ๆ อยา่งจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ

และมีความจาํเป็นเท่านั้น

2.2 การเชิญผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาควรจะตอ้งเลือกสรรผูค้า้ท่ีดีและสนใจต่อการเสนอราคมนั้น ๆ

การเชิญผูค้า้ท่ีเพียงเพื่อให้ครบจาํนวนตามระเบียบโดยไม่คาํนึงถึงความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัจะทาํให้

การจดัหาขาดคุณภาพและขาดความยติุธรรมทั้งต่อบริษทั และต่อผูค้า้ท่ีดีรายอ่ืน ๆ ดว้ย

2.3 ผูค้า้ทุกรายจะตอ้งไดรั้บรายละเอียดขอ้มูล และเง่ือนไขต่าง ๆ อยา่งเดียวกนั ซ่ึงเป็นลายลกัษณ์

อกัษร กรณีอธิบายดว้ยวาจา ตอ้งมีการยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกคร้ัง

2.4 ในกรณีท่ีทาํการเสนอราคาแลว้ไม่ตดัสินใจซ้ือหรือจา้งควรจะบอกกล่าวใหผู้ค้า้ทราบ และถา้มี

การประมูลคร้ังต่อไป ผูท่ี้เสนอราคารายเดิมจะตอ้งไดรั้บโอกาสเท่า ๆ กนัดว้ย

3. การปฏิบัตตินต่อผู้ค้า

3.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมัน่ใจต่อกนัดว้ยความ

สุจริต และความยติุธรรม พึงปฏิบติัต่อกนัอยา่งสุภาพชน

3.2 ระเบียบปฏิบติัและวิธีการต่าง ๆ ท่ีบริษทักาํหนดข้ึนจะตอ้งแสดงใหผู้ค้า้ทราบทนัที นบัแต่ผูค้า้

ไดเ้ขา้มาเป็นผูค้า้กบับริษทั และตอ้งใหท้ราบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ
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3.3 การตรวจรับสินคา้ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงินควรกระทาํอย่างรวดเร็ว

รัดกมุ และใหค้วามยติุธรรมกบัผูค้า้ ผูท่ี้จงใจทาํใหเ้กิดความล่าชา้เป็นการปฏิบติัผิดจรรยาบรรณเช่นกนั

3.4 ละเวน้การช่วยผูค้า้ท่ีทาํงานบริษทั ดว้ยการกระทาํท่ีเป็นการช่วยให้ไม่ตอ้งเสียภาษีท่ีพึงจะเสีย

ใหก้บัรัฐ

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกาํกบัดูแลกิจการในรอบปีที่

ผ่านมา

6.3.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญัเกีย่วกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกาํกบั

ดูแลกจิการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา

บริษทัไดมี้การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เผยแพร่ไวบ้น

เวบ็ไซท์ของบริษทัแลว้ (www.ple.co.th) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการบริหารจดัการของบริษทัมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึง ใหบุ้คคลากรในองคก์รสามารถเขา้ไปศึกษาและสามารถนาํไปใช้

ในการทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้การพิจารณา ปรับปรุง แกไ้ข

นโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการกาํกบัดูแลกิจการ หรือกฎบตัรคณะกรรมการ ในทุก ๆ ปี ส่วนในปี 2564 ไดมี้การ

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูและกิจการท่ีดีในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 เพ่ือให้นาํโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการ

กาํกบัดูแลกิจการ หรือกฎบตัรคณะกรรมการ ไปปฏิบติัตามเป้าหมายเดียวกนักบับริษทั

6.3.2 กรณีที่บริษัทยังไม่ได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG code)

มาถือปฏิบัติ

1.) การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC)

บริษทัไดมี้การพิจาณาหลกัเกณฑใ์นการเขา้ร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นไปตามขั้นตอนซ่ึงยงัไม่สามารถทาํสําเร็จได้ในปี 2564 แต่บริษทัได้มีการออก

นโยบายในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ รวมถึงช่องทางในการร้องเรียน เพื่อถือปฏิบติั และยงัไดมี้การออกจดหมาย

เพื่องดรับของขวญัต่าง ๆ จากคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่น่ิงนอนใจท่ีจะเดินหนา้ต่อเพ่ือ

เขา้ร่วมโครงการดงักล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรษทัภิบาลท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อตา้นทุจริต

คอรัปชัน่ในอนาคต

2.) ประธานกรรมการของบริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ

นายเสวก ศรีสุชาติ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั และเป็นประธานกรรมการบริหาร

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า นายเสวก ศรีสุชาติ เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์การทาํงานทางดา้นน้ีมาตลอด

หลายสิบปี ประกอบกบัเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีคุณสมบติัการเป็นผูน้าํท่ีดี และมีคุณสมบติัตามบทบาท

หน้าท่ีของประธานกรรมการท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้ นายเสวก ศรีสุชาต ดาํรง

ตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระหน่ึง อย่างไรก็ตาม บริษทัก็ยงัเห็น

ความสาํคญัของกฎเกณฑก์ารปฏิบติัขอ้น้ีจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดมี้สิทธ์ิเสนอช่ือกรรมการ เพื่อเขา้รับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัอีกดว้ย
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3.) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั ถึงแมว้า่ดาํรงตาํแหน่งมาเกิน 9 ปี แต่เน่ืองจากยงัคงมี

คุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็น

อยา่งดี

6.3.3 การปฏิบัตใินเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ี

1.) ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย CORPORATE GOVERNANCE

REPORT OF THAI LISTED COMPANIES (CGR ) ประจาํปี 2564 อยู่ในระดบัสามดาว หรือ ระดบัดี (Good) จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2.) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ประจาํปี 2564 ซ่ึง

บริษทัไดรั้บคะแนน 94 คะแนน จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย โดยการสนบัสนุนของสมาคมบริษทั

จดทะเบียนไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.)
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7. โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ และข้อมูลสําคญัเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืน ๆ

7.1 โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ

ประกาศใช้ ณ วนัที่ 24 มกราคม 2565
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โครงสร้างการจดัการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2565

ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จาํนวน 5 คณะ เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมี

ความสาํคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูบ้ริหาร

สูงสุดของบริษทั

7.2 ข้อมูลเกีย่วกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ระบุว่า คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5

คน ไม่เกิน 10 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร

และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด ในการดาํเนินกิจการของบริษทั กรรมการตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทั

ทั้ งน้ี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวนัท่ี 22

กมุภาพนัธ์ 2565 มีจาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด

- กรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งหมด

- กรรมการท่ีเป็นผูห้ญิง 1 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.29 ของกรรมการทั้งหมด

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี

ลาํดบั รายช่ือกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง

1 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ

2 นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ

3 นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการ

4 ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5 นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

6 พลโทสินชยั นุตสถิตย์
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

7 นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการ

โดย นายธาดา ชุมะศารทูล ทาํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั
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กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอาํนวย กาญจโนภาศ,

และนายพิสันต์ จินตนาภกัดี โดยกาํหนดให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั

 รายละเอียดเก่ียวกบัประวติักรรมการและเลขานุการบริษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 1

 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฎในเอกสาร

แนบ 2

7.2.3 ข้อมูลเกีย่วกับบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ

ขอบเขต อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท

กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั

โดยให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และในเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนดาํเนินการ เช่น การทาํรายการเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์

สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได้

โดยในการมอบอาํนาจนั้นจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตแห่งอาํนาจของคณะกรรมการและมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

หนา้ท่ีของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน

7.3 ข้อมูลเกีย่วกับคณะกรรมการชุดย่อย

โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแต่งตั้งรายช่ือกรรมการคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด ตามมติคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือว ันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายช่ือคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดงัน้ี

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี

โดย นายเอกชัย บุดดา ทาํหนา้ท่ีเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ จดัใหมี้การประชุม จาํนวน 4 คร้ัง

ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นสาํหรับการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นการเงินและบญัชี ส่วนนายสมประสงค์ บุญยะชยั และ

พลโทสินชยั นุตสถิตย์ ทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการบริหารองคก์รขนาดใหญ่มายาวนาน

ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทั

ลาํดบั รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง
จาํนวนคร้ังใน

การเข้าประชุม

1 ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2 นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการตรวจสอบ 4/4

3 พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ 4/4
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ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ

2. วางแนวทางและสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการดาํเนินการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชี

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น

6. ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย และ/หรือ ท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร

7. จดัทาํรายงานกิจกรรมของของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 12 ท่าน ดงัน้ี

ทั้งน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร จดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํทุกเดือน รวมทั้งส้ิน 13 คร้ัง

ลาํดบั รายช่ือกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง
จาํนวนคร้ังใน

การเข้าประชุม

1 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร 13/13

2 นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 12/13

3 นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหาร 13/13

4 นายธาดา ชุมะศารทูลชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

13/13

5 นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการบริหาร 13/13

6 นายนภาวธุ ประจาํเมือง กรรมการบริหาร 10/13

7 นายสมภพ พืชมงคล กรรมการบริหาร 8/13

8 นายแสงเทียน แสงทอง กรรมการบริหาร 11/13

9 นางอรพรรณ โมคกลุ กรรมการบริหาร 12/13

10 นายเมธสั ศรีสุชาต กรรมการบริหาร 11/13

11 น.ส.มนชัญา ศรีสุชาต กรรมการบริหาร 10/13

12 นายวิชยั ทรัพยเ์พ่ิมเสถียร กรรมการบริหาร 9/13
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ขอบเขต อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร

1. กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกั ในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัท่ีกาํหนดให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีได้

กาํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุน้ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ

3. ตรวจสอบติดตามการดาํเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทัท่ี

กาํหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีกาํหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดอ้นุมติั

ไว้

5. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษทั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ

6. มีอาํนาจแต่งตั้งถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร

7. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการประมูลงานหรือรับจา้งทาํของกบัหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป

อาํนาจในการอนุมัตกิารดาํเนินการทางการเงนิ ดงันี้

1. ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นแผนธุรกิจหรืองบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่จาํกดัวงเงิน

2. ในกรณีท่ีไม่เขา้กรณีตามขอ้1. ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัมีอาํนาจในการอนุมติัการ

ดาํเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท โดยอาํนาจอนุมติัทางการเงินดงักล่าวจะ

รวมถึง การอนุมติัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์

ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพยถ์าวร และมีอาํนาจในการติดต่อขอสินเช่ือเป็น

ภาระผูกพนัทางการเงินรวมทุกเคร่ืองมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท

รวมทั้งในกิจการร่วมคา้ (ยกเวน้การให้หลกัประกนัตามโครงการท่ีประมูลหรือรับจา้งทาํ

ของ ซ่ึงจะไม่จาํกดัวงเงิน) และเม่ือไดข้อ้สรุปใหร้ายงานคณะกรรมการบริษทั

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงให้พนักงานระดบับริหารของบริษทัมีอาํนาจ

อนุมติัทางการเงินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรกไ็ด้

อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํให้

คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และตามท่ี

สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) ทาํกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ท่ีมีการกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน
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ขอบเขต อาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริหาร

1. เป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองท่ีสําคญัของบริษทั กาํหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย

ของบริษทั รวมถึงการกํากับดูแลการดาํเนินงานโดยรวมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

มอบหมาย และตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

2. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก กาํหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรับ

ข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั้งหมดของบริษทัในตาํแหน่งตํ่ากวา่

ตาํแหน่งกรรมการบริหารตลอดจนแต่งตั้งตวัแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพของบริษทั

3. มีอาํนาจอนุมติัและมอบอาํนาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่าย เพื่อการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงทรัพยสิ์นและ

บริการเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารสามารถ

อนุมติัได้

4. มีอาํนาจออกคาํสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และ

ผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร

5. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน

6. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการ

บริหารเป็นคราว ๆ ไป

7. ดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั

ทั้งน้ี อาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหารและผูรั้บมอบอาํนาจช่วง ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่

รวมถึงอาํนาจท่ีทาํให้ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้

เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.
ประกาศกาํหนด) ทาํกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว้ รวมทั้งกาํหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการทาํรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว

(3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี

ลาํดบั
รายช่ือกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน

ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังใน

การเข้าประชุม

1 นายสมประสงค์ บุญยะชยั ประธานกรรมการสรรหาฯ 4/4

2 พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการสรรหาฯ 4/4

3 ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการสรรหาฯ 4/4

โดย นายธาดา ชุมะศารทูล ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จดัใหมี้การประชุม จาํนวน 4 คร้ัง



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 107

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

1. กาํหนดวธีิการสรรหาและคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

2. ดาํเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษทั

3. กาํหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือเห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั

5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั

6. ปฏิบติัหนา้ท่ี ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี

ลาํดบัรายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง ตาํแหน่ง

1 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

2 นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

3 นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหารความเส่ียง

4 นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการการบริหารความเส่ียง

5 นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการบริหารความเส่ียง

6 นายนภาวธุ ประจาํเมือง กรรมการบริหารความเส่ียง

โดย นายเอกชยั บุดดา ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ทั้งน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จดัใหมี้การประชุม จาํนวน 4 คร้ัง

ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

1. กาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ร

2. พฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง

3. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดบัขององคก์ร

4. ดูแลใหบ้ริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์รเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการทีด่ี ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี

ลาํดบั รายช่ือกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี ตาํแหน่ง

1 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

2 นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

3 นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

4 นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการและเลขานุการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ทั้งน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จดัใหมี้การประชุม จาํนวน 1 คร้ัง

ขอบเขต อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกบัการดูแลกจิการทีด่ี

1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั

2. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

3. ทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานสากล

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาปรับปรุงใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง

4. มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหค้ณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั

5. มีอาํนาจในการเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาและเขา้ร่วม

ประชุมได้ ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั

6. ปฏิบติัหนา้ท่ี ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

7.4 ข้อมูลเกีย่วกับผู้บริหาร

7.4.1 รายช่ือและตาํแหน่งของผู้บริหาร

โครงสร้างการจดัการบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ไดร้ายงานใน หัวข้อ 7.1

โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ แลว้

รายช่ือผู้บริหาร ณ วนัที่ 31 มกราคม 2565

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง

1 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร

2 นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร

3 นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี รองประธานกรรมการบริหาร

4 นายนภาวธุ ประจาํเมือง กรรมการบริหาร/รองปประธานบริหาร สายวิศวกรรมก่อสร้าง

5 นายสมภพ พืชมงคล กรรมการบริหาร/รองประธานบริหาร สายวิศวกรรมก่อสร้าง

6 นายกฤติ ภาษิต กรรมการบริหาร/รองประธานบริหาร สายวิศวกรรมระบบ

7 นายแสงเทียน แสงทอง กรรมการบริหาร/รองประธานบริหาร สายวิศวกรรมระบบ

8 นายวิชยั ทรัพยเ์พ่ิมเสถียร กรรมการบริหาร/รองประธานอาวโุส สายวิศวกรรมระบบ

9 นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง

10 นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษทั/รองประธานบริหาร ฝ่ายบริหาร

ทัว่ไป

11 นายเมธสั ศรีสุชาต กรรมการบริหาร/รองประธานบริหาร ฝ่ายจดัซ้ือ-จดัหา

12 นางอรพรรณ โมคกลุ กรรมการบริหาร/รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาดและประมาณ

ราคา

13 นางสาวมนชัญา ศรีสุชาต กรรมการบริหาร/รองประธานอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงิน

14 นายประสาน รักปัญญา รองประธานอาวโุส สายวิศวกรรมระบบ

15 นายสนัติพงศ์ รุธิรโก รองประธานอาวโุส สายวิศวกรรมระบบ

16 นายกิตติชยั โฮมเธาว์ รองประธานอาวโุส สายวิศวกรรมก่อสร้าง

17 นายธชัพล พงศส์นัติธรรม รองประธานอาวโุส สายวิศวกรรมก่อสร้าง

18 นายจุลินทร์ รังรักษรั์ตนากร รองประธาน สายวิศวกรรมก่อสร้าง

19 นายสุเอซ ปังศรีสมบูรณ์ รองประธาน สายวิศวกรรมก่อสร้าง

20 นายสมมุ่ง บุญวงศ์ รองประธาน สายวิศวกรรมระบบ

21 นายชลคนอง ปาลคาํ รองประธาน ฝ่ายประมาณราคาวศิวกรรมก่อสร้าง

22 นายสุรศกัด์ิ เลิศธนกิจเจริญ รองประธาน ฝ่ายประมาณราคาวศิวกรรมระบบ

23 นางนนัทพชัร์ ศรีสุชาต รองประธาน ฝ่ายการตลาด

24 นายบรรหาร คมกฤส รองประธาน ฝ่ายจดัซ้ือ-จดัหาวิศวกรรมระบบ

25 นายอาทิตย์ โรจนรวีวงศ์ รองประธาน ฝ่ายจดัซ้ือ-จดัหาวิศวกรรมก่อสร้าง

26 นายจกัรพงศ์ จิตร์อาํไพ รองประธาน ฝ่ายบญัชีและการเงิน

27 นางอญัชลี อมรไชย รองประธาน ฝ่ายบญัชีและการเงิน

28 นางสาวชินทอง วงษศ์รีแกว้ รองประธาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร (ทีเ่ป็นตวัเงนิ)

- ค่าตอบแทนรวมประธานกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563

จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน

เงินเดือน 1 6,104,160.00 1 6,164,160.00

โบนสั 1 0.00 1 816,624.00

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 1 272,208.00 1 272,208.00

รวม 6,376,368.00 7,252,992.00
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- ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563

จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน

เงินเดือน 11 32,470,867.00 12 33,356,117.00

โบนสั 11 0.00 11 3,893,247.00

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 9 1,097,473.34 9 1,060,132.50

รวม 33,568,340.34 38,309,496.50

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน (สําหรับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน)

ค่าประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ปี 2564 ปี 2563

ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ (แบบกลุ่ม) 4,276,849.00 4,589,396.00

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563

จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน

เงินเดือน 27 68,850,952.00 27 66,892,987.00

โบนสั 27 0.00 27 8,170,885.00

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 23 2,361,261.34 23 2,425,056.00

รวม 71,212,213.34 77,488,928.00
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7.5 ข้อมูลเกีย่วกับพนักงาน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 1,253 คน (ไม่รวมพนกังานรายวนั) โดยแบ่งตาม

สายงานหลกัไดด้งัน้ี

สายงานหลัก จาํนวนพนักงาน

ปี 2564

จาํนวนพนักงาน

ปี 2563

ฝ่ายโครงการ

- วิศวกร(งานระบบและก่อสร้าง) 321 323

- โฟร์แมน (งานระบบและก่อสร้าง) 214 243

- ช่างเขียนแบบ (งานระบบและก่อสร้าง) 119 133

ฝ่ายจดัซ้ือ สโตร์ และ ขนส่ง

- จดัซ้ือและจดัหา 32 34

- สโตร์ และขนส่ง 100 96

ฝ่ายประมาณราคาและการตลาด 46 48

ฝ่ายทัว่ไป 421 427

รวม 1,253 1,304

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงนิเดือน โบนัส เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ

และอ่ืน ๆ ดงันี้

หน่วย : พนับาท

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563

เงินเดือนรวม
1 525,923.03 598,904.47

โบนสั 0.00 64,605.60

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 14,843.43 14,587.28

อ่ืนๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบ้ียเล้ียง เป็นตน้ 128,255.01 136,285.42

รวม 669,021.47 814,382.78

หมายเหตุ

1
เงินเดือนรวม เป็นเงินเดือนรวมพนกังานต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในโครงการอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงั

ท่ี 1 และส่วนต่ออุโมงคด์า้นทิศใต้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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นโยบายในการพฒันาพนักงานของบริษัท

เน่ืองจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ จดัหา และติดตั้งระบบวศิวกรรมนั้น

ทรัพยากรบุคคลถือวา่มีความสาํคญัอยา่งมาก ดงันั้น บริษทัจึงมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองทั้งทางดา้น

ปฏิบติัการและวิชาการ โดยไดพ้ฒันาในหลาย ๆ ดา้นพร้อมกนั ดงัน้ี

 In-house Training

การจดัฝึกอบรมความรู้ทางดา้นวิศวกรรมจากวศิวกรอาวโุสหรือผูช้าํนาญเฉพาะดา้น มีแผนการ

จดัทาํคู่มือในการติดตั้งและปฏิบติัการ มีการรวบรวมและจดัทาํรายงานอุปสรรคและการแกไ้ขปัญหาของงาน

 Outside Training

การจดัส่งพนกังานไปอบรมนอกสถานท่ี ทั้งทางดา้นวศิวกรรมและการบริหาร ท่ีจดัโดยสมาคม

วิชาชีพและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนบริษทัท่ีดาํเนินการจดัการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 On the Job Training

การฝึกอบรมความรู้และทกัษะในการทาํงานสภาพจริงใหก้บับุคลากรท่ีเขา้มาร่วมงานใหม่ โดยมี

พ่ีเล้ียงคอยดูแล และใหค้าํแนะนาํ

 แผนพฒันาคนเก่งในองค์กร (Talent Management)

บริษทัไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพ พร้อมท่ีกา้วไปสู่ในตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน เพ่ือทดแทนตาํแหน่งนั้น ๆ บริษทัจึงได้เกิดกิจกรรมหรือโครงการ “แผนพฒันาคนเก่งในองค์กร Talent

Management” เนน้การพฒันาบุคลากรใหมี้ภาวะผูน้าํและความพร้อมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั

วตัถุประสงค์

- เพ่ือเป็นแนวทางในการระบุหาคนเก่งในองคก์ร Talents ซ่ึงมีศกัยภาพ และผลการปฏิบติังาน

ท่ีดีตรงตามความตอ้งการขององคก์ร

- เพ่ือส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน

- เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

- Organization : ทาํให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นอนาคต เม่ือองคก์รมีการประเมินความ

พร้อมของกาํลงัคนอย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้ทราบถึงจาํนวนคนท่ีตอ้งการในอนาคต สามารถวางแผนงานท่ีมี

คุณสมบติัพ้ืนฐานตรงตามท่ีองคก์รตอ้งการไดล่้วงหนา้

- Department/Team : ทาํให้แผนกฝ่าย สามารถวางแผนการฝึกอบรม เพ่ือพฒันาพนกังานท่ีจะ

มาเป็นคนเก่งขององคก์รไดล่้วงหน้าแต่เน่ินๆ โดยเฉพาะในตาํแหน่งท่ีมีคุณสมบติัหายาก และเป็นท่ีหมายปองของ

คู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั

- Individual : ทาํให้พนักงานมีโอกาสพฒันา เติบโตไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตขององคก์ร

ทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานท่ีตอ้งการความกา้วหนา้ และยงัป้องกนัความเส่ียงจากการออกจากงานของ

พนักงานอีกดว้ย เพราะเป็นการส่งเสริมการเล่ือนตาํแหน่งของพนักงานจากภายในมากกว่าการสรรหา หรือจดัจา้ง

ภายนอก
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ระยะเวลาในการดาํเนินการ Talent Management

กระบวนการพฒันาคนเก่งในองคก์ร มีการจดัตั้งคณะทาํงาน เตรียมวางบุคลากรเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสําหรับงานในตาํแหน่งท่ีสําคญัในอนาคต มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและยุติธรรม คาดว่าโครงการน้ีจะสําเร็จ

ภายในปี 2565 และจะดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป

7.6 ข้อมูลสําคญัอ่ืน ๆ

7.6.1 รายช่ือผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลทาํบัญชี เลขานุการบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

- ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชีของบริษทั เพาเวอร์

ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) คือ นายจกัรพงศ์ จิตร์อาํไพ ตาํแหน่งรองประธาน ฝ่ายบญัชีและการเงิน ซ่ึงดาํรง

ตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2550

- เลขานุการบริษัท

นายธาดา ชุมะศารทูล อายุ 63 ปี

ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งวนัท่ี 15 สิงหาคม 2551-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00

ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ

Woodbury University U.S.A.

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ประวตักิารอบรมด้านเลขานุการบริษัท DCP 114/2009, CSP 27/2008, EMT 11/2008

การดํารงตาํแหน่งกรรมการสําคญัทีเ่ก่ียวข้องในปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษทั เพาเวอร์

ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

หมายเหตุ : รายละเอียดประวติัเพ่ิมเติม ตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้ง นายธาดา ชุมะศารทูล เป็นเลขานุการบริษทั เพ่ือรับผิดชอบ

ในการใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งทราบ และปฏิบติัหนา้ท่ีในการ

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ และมติของผูถื้อหุน้



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 114

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัโดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง นายธาดา ชุมะศารทูล

ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2551

กรอบของหน้าที่ บทบาท และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท

1. หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม (Meeting – related Duties)

2. กาํกบัใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัอยูภ่ายในกรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบั (Legal and

Regulatory Compliance)

3. ตระเตรียม รวบรวม และการกระจายข่าวสารขอ้มูลของบริษทั (Preparation, Compilation and

Dissemination of Information)

4. ประสานงานเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและการปรับโครงสร้างของทุนของบริษทั (Capital Increase

and Restructuring)

5. การไดม้าและขายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั (Acquisition and Sales of Assets)

6. หนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั เพาเวอร์ไลน์

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) คือ นายเอกชยั บุดดา ตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวโุส แผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

ตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2555

หมายเหตุ : รายละเอียดประวติัเพ่ิมเติม ตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 รายช่ือหัวหน้างานนักลงทุนสัมพนัธ์ และข้อมูลเพ่ือการตดิต่อ

บริษทัจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ และมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั คือ นายธาดา

ชุมะศารทูล โดยมีนางสาวสุกญัญา อ่อนตา ผูช่้วยรองประธาน และนางสาวพิรุณพร เหล่ียมมุกดา ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่าย

เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์ และเจา้หนา้ท่ี

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทั หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท์ 0-2332-

0345 ต่อ 1127, 1221 หรือท่ี Website: www.ple.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนทีผู้่สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีทีผู้่สอบบัญชีสังกดัและบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้อง

กบัผู้สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีทีผู้่สอบบัญชีสังกดั

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 มีมติแต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั (CWWP)

เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2564 นบัเป็นปีท่ี 7 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี

- นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ

(เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั

จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้ ปีน้ีนบัเป็นปีท่ี 1 ท่ีจะกลบัมาลงนามใน

งบการเงินของบริษทั)

- นางสาววราภรณ์ อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)
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- นางสาวชลทชิา เลศิวไิล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

- นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดนุีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวได้ ทั้งน้ี มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ตามที่บริษทั CWWP

เสนอมาได้ต่อไป

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทั

นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ รวม 5

แห่ง สาํหรับปี 2564 ดว้ย

โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 เป็นดงันี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2564 ปี 2563
เปลีย่นแปลง (ลดลง)

จาํนวนเงนิ ร้อยละ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)
1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 -

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 930,000.00 930,000.00 0.00 -

รวมค่าสอบบัญชีของ PLE 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษทั

ยอ่ยและกิจการร่วมคา้

585,000

( 5 บริษทั)

491,000

( 4 บริษทั)

94,000.00 19.14%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ

- ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพกั ในการปฏิบติังานต่างจงัหวดั

(ค่าเบ้ียเล้ียง 400 บาท/คน/วนั) (ถา้มี) ค่าทาํงานล่วงเวลา (ถา้มี)

ค่าเบ้ียเล้ียงในการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้

คงเหลือ หรือการทาํลายสินคา้ (ถา้มี) และค่าใชจ่้ายส่งจดหมาย

ยนืยนัยอดบญัชีประเภทต่าง ๆ (ถา้มี)

7.6.4 กรณทีีเ่ป็นบริษัทต่างประเทศ ให้ระบุช่ือบุคลากรทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

-ไม่มี-
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8. รายงานผลการดาํเนินงานสําคญัด้านการกํากบัดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

(1) กรรมการอสิระ

กรรมการอิสระ เพ่ือให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง

ดูแลผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอาํนาจการตดัสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมี

จิตสาํนึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีบนความถูกตอ้งและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยไม่ตกอยูภ่ายใต้

อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน

และกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบั

บริษทั อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตนโดยกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดใหมี้กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน หรือ 1 ใน 3

ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทได้กาํหนดให้กรรมการอสิระต้องมีคุณสมบัติ ดงันี้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ

บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

2. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงทางออ้ม

ทั้งในดา้นการเงิน และการบริหารงาน ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ

เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม

บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ

3. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม

บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทน เพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่

4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนประจาํ

ผูใ้หบ้ริการดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัหรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือ

ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี รวมทั้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยให้

ความเห็นอยา่งอิสระได้

หมายเหตุ บริษทัได้กาํหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ สาํหรับคุณสมบัติในข้อ 1 เป็นเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า กลต. และ ตลท.
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง

คณะกรรมการสรรหาเพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีจะ

มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ ปัจจุบนับริษทัไดแ้ต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก

บุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมติัต่อไปคณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเขา้รับการคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่าน Website ของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัต่อไป บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดงัน้ี

(1) คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และไม่เกิน 10 คน และกรรมการ

ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด

(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ต่อไปน้ี

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้นในกรณีท่ี

บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

(3) ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะออก

จากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป

ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้

มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด้

(4) ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการสรรหาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนใน

การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ

แทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน

(3) การพฒันาคณะกรรมการ

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

บริษทัไดส้นบัสนุนใหค้ณะกรรมการทุกท่านไดศึ้กษา และอบรมพฒันาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น

การเพ่ิมพนูความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาทหนา้ท่ี

ของกรรมการบริษทัในการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ
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สรุปการเข้ารับการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ
Director Certification

Program (DCP)

Director Accreditation

Program (DAP)

หลกัสูตรอ่ืน ๆ

1. นายเสวก ศรีสุชาต DCP 136/2010 DAP 10/2004 RCP 20/2008

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ DCP 129/2010 DAP 2/2003 -

3. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี DCP 137/2010 DAP 21/2004 FND 18/2005

4. นางชุติมา อยูส่าธร
DCP 283/2019 -

Strategic CFO

8/2019

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ DCP 144/2011 DAP 29/2004 ACP 6/2005

6. นายสมประสงค์ บุญยะชยั DCP65/2005 DAP 30/2004 RCP 21/2009

7. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ DCP 136/2010 DAP 41/2005 -

8. นายธาดา ชุมะศารทูล
DCP 114/2009 -

CSP 27/2008

EMT 11/2008

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

/ หมายถึง เข้าร่วมประชุม

X หมายถึง ไม่เข้าร่วมประชุม

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการบริษทั
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564 5/2564 6/2564 7/2564 8/2564 9/2564 10//2564

รวม
ประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้น 256401/03/64 22/03/64 26/04/64 17/05/64 28/06/64 16/08/64 20/09/64 25/10/64 15/11/64 22/12/64

1. นายเสวก ศรีสุชาต / / / / / / / / / / 10/10 1/1

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ / / / / / / / / / / 10/10 1/1

3. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี / / / / / / / / / / 10/10 1/1

4. นางชุติมา อยูส่าธร / / / / / / / / / / 10/10 1/1

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒุิพงศ์ / / / / / / / / / / 10/10 1/1

6. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ / / / / / / / / / / 10/10 1/1

7. นายสมประสงค์ บุญยะชยั / / / / / / / / / / 10/10 1/1

8. นายธาดา ชุมะศารทูล / / / / / / / / / / 10/10 1/1
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2564 (ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปี)

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง
จาํนวน

คร้ังในการ
เข้าประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าเบีย้ประชุม
ค่าตอบแทน

รายปี

1 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 10/10 200,000.00 -

2 นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 10/10 200,000.00 -

3 นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการบริษทั 10/10 200,000.00 -

4 นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการบริษทั 10/10 200,000.00

5 ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการอิสระ 10/10 400,000.00 -

ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000.00

6 นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ 10/10 400,000.00

กรรมการตรวจสอบ 450,000.00

7 พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ 10/10 400,000.00

กรรมการตรวจสอบ 450,000.00

8 นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั 10/10 200,000.00 -

รวม 2,200,000.00 1,400,000.00

รายละเอยีดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ลาํดบั รายนามกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง

จํานวนหุ้น
ณ วนัที่ 31
ธันวาคม
2563

จํานวนหุ้น ณ
วนัที่ 31
ธันวาคม
2564

จํานวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้
/(ลดลง)

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

หมายเหตุ

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริษทั/
ประธานกรรมการบริหาร

177,444,214 177,444,214 - 13.03%

คู่สมรส - - - -

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
บริษทั/รองประธาน
กรรมการบริหาร

39,960,712 39,960,712 - 2.93%

คู่สมรส - - - -

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3. นายพิสันต์ จินตนาภกัดี กรรมการบริษทั/ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร

3,304,660 3,304,660 - 0.24%

คู่สมรส - - - -

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4. นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการบริษทั/
กรรมการบริหาร/
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
บญัชีและการเงิน

240,600 240,600 - 0.02%

คู่สมรส - - - -

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรส - - - -

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 120

ลาํดบั

รายนามกรรมการบริษัท

ตาํแหน่ง

จํานวนหุ้น
ณ วนัที่ 31
ธันวาคม
2563

จํานวนหุ้น ณ
วนัที่ 31
ธันวาคม
2564

จํานวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้
/(ลดลง)

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

หมายเหตุ

6. นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรส - - - -

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

7. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรส - - - -

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8. นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั/
กรรมการบริหาร

- - - -

คู่สมรส - - - -

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8.1.3 การกํากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการกาํกบัดูแล ท่ีสามารถควบคุมดูแลการจดัการ และรับผิดชอบ

การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี

 จดัส่งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้น ๆ เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ

ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้

 กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของ

บริษทัข้ึนอยูก่บัความสามารถและประสบการณ์ของผูบ้ริหารแต่ละท่าน

 กาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหวา่ง

บริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือการทาํรายการสําคญั ๆ

ทุกรายการ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบับริษทั

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการกาํกบัดูแลกิจการ

(1) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

บริษทัมีการกาํกบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ โดยใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ป้องกนัการนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

โดยใหก้รรมการ ผูบ้ริหารรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสาํคญัหลีกเล่ียงการซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอน หลกัทรัพยข์อง

บริษทัในช่วงก่อนท่ีงบการเงินของบริษทัจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

ในปี 2564 ท่ีผา่นมาไม่พบกรรมการ ผูบ้ริหาร มีการซ้ือ ขาย หลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาท่ี

กาํหนด
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(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ารป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสเป็น

ธรรม และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม

โดยกาํหนดใหบุ้คลากรของบริษทัทุกคนปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัของบริษทัอยา่งจริงจงั

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีนโยบายการกาํหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการท่ี

เหมาะสม เพ่ือป้องกนัคอร์รัปชนักบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั และเพ่ือให้การตดัสินใจและการดาํเนินการทาง

ธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบติัอย่างรอบคอบ บริษทัจึงได้จดัทาํ

“นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และ

พฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยืน ซ่ึงบริษทัมีช่องทางในการแจง้ขอ้ร้องเรียนการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั https://www.ple.co.th/index.php/contactus-2/whistle-blowing

คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาวา่จะให้

มอบให้ ให้คาํมัน่วา่จะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บคุคลดงักล่าว

ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะนาํธุรกิจให้กบับริษทัโดยเฉพาะ

หรือ เพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ

ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระทาํได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัดาํเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้ง

ทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการสอบทาน

การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการ

ดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบท่ี

สนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญักบัการ

ต่อตา้นคอร์รัปชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี

ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี

ความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการวางกรอบแนวทางกาํกับดูแลการ

ดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของบริษทั กาํหนดและทบทวนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั ให้

ขอ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกาํกับดูแล และสนับสนุนให้มีการ

ดาํเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงด้านการต่อตา้นคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชันและ

ทบทวนมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้พียงพอและเหมาะสม
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5. คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการ

กาํหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน เพ่ือส่ือสารไปยงัพนักงานและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย

6. ผู ้อาํนวยการ/ผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย

ขอ้กาํหนดของ หน่วยงานกาํกบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น

คอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานบริษทัทุกระดับ ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ

จรรยาบรรณบริษทั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชนั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม

2. พนกังานบริษทั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั

ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ หากมี

ขอ้สงสัย หรือขอ้ซกัถามให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีกาํหนดให้ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตาม

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีกาํหนดไว้

3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั

โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชนั

4. ผูท่ี้กระทาํคอร์รัปชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณบริษทั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว้ นอกจากน้ีอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผิดกฎหมาย

5. บริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติั

หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอ

ร์รัปชนัน้ี

6. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ว่าคอร์รัปชนัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท้ั้งการทาํ

ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ

1. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัน้ีใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ

คดัเลือกบุคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน และการให้ผลตอบแทน

โดยกาํหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจ กบัพนักงานเพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

2. การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ

บริษทั คู่มือบรรษทัภิบาล นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบติังานของ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัจะกาํหนดข้ึนต่อไป

3. เพ่ือความชัดเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษทั

ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี

3.1 ของกาํนัล การเล้ียงรับรองและค่าใช้จ่าย การให้ มอบ หรือรับ ของกาํนัล การเล้ียงรับรอง ให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดในจรรยาบรรณบริษทั
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3.2 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้ง

เป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พื่อเป็น

ขอ้อา้งในการติดสินบน

3.3 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจ

ทุกชนิด การดาํเนินงานของบริษทั และการติดต่องานกับภาครัฐ จะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และตอ้ง

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

บทลงโทษ

บริษทัจดัให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัอย่าง

เหมาะสม การลงโทษน้ีรวมถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีท่ีบริษทัเห็นว่าจาํเป็น การกระทาํใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป

ตามนโยบายน้ี ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว้ หรือมีโทษ

ตามกฎหมาย

บุคลากรของบริษทั ตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัในทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบติังาน ขอ้กล่าวหาเร่ืองการคอร์รัปชนัอาจสร้างความเส่ือมเสียช่ือเสียงต่อบุคลากรของบริษทั และทาํใหภ้าพลกัษณ์

ของบริษทัมวัหมองได้ แมว้่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทาํใดท่ีเขา้ข่ายขดัต่อนโยบายน้ี ให้แจง้

ผูบ้งัคบับญัชา หรือสาํนกัประธานกรรมการบริษทัและเลขานุการบริษทั

8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา

8.2.1 แสดงจาํนวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

8.2.2 อธิบายผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงิน ทั้งขอ้มูล ทางการเงินเฉพาะกิจการ

และขอ้มูลทางการเงินรวมรายไตรมาส และประจาํปี ร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน การเปิดเผย

ขอ้มูลเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานผูส้อบบญัชี โดยการพิจารณาความเช่ือถือไดข้อง

ตวัเลขประมาณการ ขอ้สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบหากมีการ

เปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือ

ได้ และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บ

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ
คร้ังที่ 1/64 คร้ังที่ 2/64 คร้ังที่ 3/64 คร้ังที่ 4/64

รวม
01/03/2564 17/05/2564 16/08/2564 15/11/2564

1. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ / / / / 4/4

2. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ / / / / 4/4

3. คุณสมประสงค์ บุญยะชยั / / / / 4/4
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2. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย การกํากบัดูแลกิจการทีด่ี และการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การ

ปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึง กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

ในการดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีกฎหมายใหม่จะมีผลบงัคบัใช้ ความพร้อมในการรับมือ ความเส่ียงและภยัคุกคาม

รูปแบบใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเกิดการพฒันา อยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ

3. การกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัแผนงานตรวจสอบประจาํปี 2564 การปฏิบติังานตามแผน

รับทราบผลการตรวจสอบ และการติดตามปรับปรุงแกไ้ขประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญั และพิจารณาความเป็นอิสระในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน อีกทั้งยงัไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาและยกระดบังานตรวจสอบภายใน ทั้งในดา้นการให้

ความเช่ือมัน่และ การใหค้าํปรึกษา ตลอดจนใหค้วามสาํคญัในการเตรียมพร้อมอตัรากาํลงัและการพฒันาบุคลากรของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ความรู้ ความสามารถ และปฏิบติังาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมใหพ้นกังาน มีวฒิุบตัรเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ สนบัสนุนการนาํระบบ บริหารจดัการ

งานตรวจสอบและเคร่ืองมือวเิคราะห์ขอ้มูลมาช่วยจดัการงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหส้ามารถทาํงานได้ โดยไม่มี

ขอ้จาํกดัของเวลาและสถานท่ี รวมถึงกาํกบัใหมี้การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และมีการปฏิบติังานใหก้า้ว

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

4. การพจิารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก ผลงาน ประสบการณ์

ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมทั้งตอ้งไม่ขดัต่อประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

บริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงของบริษทั

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจาํนวน 4 คร้ัง เพ่ือทบทวนความเพียงพอ

ของนโยบาย และกลยทุธ์ การบริหารความเส่ียงโดยรวม ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ

บริษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

หมายเหตุ รายละเอียดดา้นการบริหารความเส่ียง พิจารณาเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ท่ี 2 ปัจจยัความเส่ียง

2. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการเสนอแนะแก่

คณะกรรมการบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นจาํนวน 4 คร้ัง โดยมีการประชุม

พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการบริษท่ีัพน้จากตาํแหน่งตามวาระ แต่งตั้งและต่ออายสุญัญา

วา่จา้งผูบ้ริหาร (ท่ีเกษียณ) ติดตามความคืบหนา้ของ Executive Successor และรายงานต่อคณะกรรการบริษทั
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมแก่การดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การใชท้รัพยากรการดูแลรักษาทรัพยสิ์น ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละมีการปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีประเมิน

และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกาํกบัดูแล อยา่งเป็นระบบและสอบ

ทานระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษทัตามแผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติั จากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ซ่ึงการประเมินครอบคลุมองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 5 ประการตามมาตรฐาน COSO (Committee of

Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสาํคญัได้ ดงัน้ี

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

 บริษทัมีการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน

ตลอดจนการกาํกบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 มีขอ้พึงปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนกังาน เพ่ือใหก้รรมการ

ผูบ้ริหาร และพนกังานในทุกระดบัชั้นไดน้าํไปประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งและเหมาะสม

 การจดัโครงสร้างของบริษทั ไดแ้บ่งสายการบงัคบับญัชา ตลอดจนการแบ่งแยกหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบในงานไวอ้ยา่งชดัเจน

2. การบริหารความเส่ียง (Risk Management)

 บริษทัมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายใน และปัจจยั

ภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ภายใตง้บประมาณท่ี

กาํหนด มีการวเิคราะห์สาเหตุท่ีอาจทาํใหเ้กิดปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ และมีการกาํหนดมาตรการ

จดัการความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities)

 บริษทัมีการกาํหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และขั้นตอนในการปฏิบติังาน ตลอดจนการ

ควบคุมการปฏิบติังานในทุกหนา้ท่ีและทุกระดบั โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี เพ่ือตรวจสอบซ่ึงกนั

และกนั และมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีในการอนุมติแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน มีการ

สอบทานผลการดาํเนินงาน การตรวจทาน การกระทบยอด การป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยสิ์น
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4. ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication)

 บริษทัมีการพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง และมีการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญัต่าง

ๆอยา่งถูกตอ้งเพียงพอไม่วา่จะเป็นขอ้มูลจากแหล่งภายในหรือจากภายนอกในรูปแบบท่ี

เหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

5. การติดตาม และประเมินผล ( Monitoring)

 บริษทัมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบติังานอยา่ง

ต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหารและผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

มีการติดตามและเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดหรือไม่อยา่ง

สมํ่าเสมอ รวมถึงบริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีความเป็นอิสระทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและ

ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปี รายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากน้ีการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทั ในรอบปี 2564 ไม่พบขอ้บกพร่องท่ี

มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั
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9.2 รายการระหว่างกนั

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดดงัน้ี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สําคญั จํานวนเงิน (บาท)

1. บริษทั พแีอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

(PLE Inter)

- เม่ือวนัท่ี 18 กนัายน 2543 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง ไดเ้ขา้

ไปถือหุน้ใน PLE Inter ในสดัส่วน 99.99% และไดก้ระจายหุน้

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ท่านละ 1 หุน้ คือ นายเสวก ศรีสุชาต,

นายอาํนวย กาญจโนภาศ, นายสมศกัด์ิ คุปตเมธี, นายพสิิฐ โรจน

มงคล และนายพสินัต์ จินตนาภกัดี

ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : ค่าบุคลากร

- ดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้น ในอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- เงินทดรองจ่าย

- เจา้หน้ีการคา้

- เงินกูย้มืระยะสั้น

- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย

5,835,081.76

7,945,662.74

-

351,750.00

264,855,423.23

63,975,691.47

2. บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN) - เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2548 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง ไดเ้ขา้

ไปถือหุน้ TN ในสดัส่วน 50%

ภาระผูกพนั

- คํ้าประกนัวงเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน (เป็นหนงัสือคํ้าประกนัคงเหลือ 289.14 ลา้นบาท) 371,900,000.00

3. บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี

จาํกดั (SAFP)

- เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2550 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง ไดเ้ขา้

ไปถือหุน้ใน บจ. เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง ในสดัส่วน 99.99%

และไดก้ระจายหุน้ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารท่านละ 10 หุน้ คือ

นายเสวก ศรีสุชาต, นายอาํนวย กาญจโนภาศ, นายสมศกัด์ิ คุปต

เมธี, นายพสิิฐ โรจนมงคล และนายพสินัต์ จินตนาภกัดี

ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- รายไดค่้าก่อสร้าง

- ดอกเบ้ียจ่าย : ดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้น ในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- ลูกหน้ีการคา้

- ลุกหน้ีเงินประกนัผลงาน

31,758,245.96

2,593,669.43

17,530,557.58

711,384.41
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สําคญั จํานวนเงิน (บาท)

- รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเกบ็

- เงินทดรองจ่าย

- เงินกูย้มืระยะสั้น

- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย

3,245,200.02

-

64,273,000.00

371,176.96

4. กิจการร่วมคา้ พเีออาร์ - เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง

ไดเ้ขา้ไปร่วมทุน บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชัน่ และ บจ.รวมนคร

ก่อสร้าง (ประเทศไทย) ในสดัส่วน 100%

ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- รายไดจ้ากาการรับเหมาก่อสร้าง

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- เงินทดรองจ่าย

- ลูกหน้ีการคา้

- ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน

- ลูกหน้ีอ่ืน

-

-

-

-

-

5. กิจการร่วมคา้ พซีีเอส - เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง ไดเ้ขา้

ไปร่วมทุน บจ.ไชน่า สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยเินียร่ิง (ประเทศไทย)

ในสดัส่วน 51%

ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง

- รายไดอ่ื้น : รายไดค่้าบริหารจดัการ และบริการบุคลากร

- ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : ค่าไฟฟ้า

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร : ค่าบริหารจดัการและบริการบุคลากร

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็

- เงินทดรองจ่าย

- ลูกหน้ีการคา้

- ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน

- ลูกหน้ีอ่ืน

- เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง

1,456,449,039.67

5,472,613.20

84,068,662.73

-

-

80,887,143.92

-

67,391,041.50

10,598,497.54

-
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สําคญั จํานวนเงิน (บาท)

6. บริษทั เฟรม เทคนิค จาํกดั (เฟรม) -ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2548 นายเสวก ศรีสุชาต นายอาํนวย

กาญจโนภาศ ,นายพสิิฐ โรจนมงคล, นายสมศกัด์ิ คุปตเมธี และ

นายพสินัต์ จินตนาภกัดี ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ถือ

หุน้ในเฟรมในสดัส่วนร้อยละ 4.18 ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 0.90 ร้อยละ

0.90 และร้อยละ 0.68 ของทุนจดทะเบียน ตามลาํดบั

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ นายเสวก ศรีสุชาต นายอาํนวย

กาญจโนภาศ และนายสมศกัด์ิ คุปตเมธี

ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- รายไดอ่ื้น : บริษทัใหเ้ฟรมเช่าพื้นท่ีอาคารตามสญัญาเช่าพื้นท่ีอาคารในอตัราค่าเช่าช่วงเดือนละ

6,800 บาท รวมค่าสาธารณุปโภค ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2564 และค่าแรงงานคนงาน

- ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษทัซ้ืออุปกรณ์หลกัสาํหรับระบบป้องกนัอคัคีภยัจากเฟรม

เพือ่ใชใ้นการติดตั้งใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั เช่น สายดบัเพลิง ถงัดบัเพลิง เป็นตน้

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร : ค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- ลูกหน้ีอ่ืน

- เจา้หน้ีการคา้

- เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน

82,875.00

5,254,262.75

-

166,800.00

1,045,248.76

56,266.00

7. บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง

จาํกดั (ยไูนเตด็)

- ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2547 นายเสวก ศรีสุชาต, นายพสิิฐ

โรจนมงคล, นายแอนดรูส กิจวทิวสั และนายสมศกัด์ิ คุปตเมธี ซ่ึง

เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัถือหุน้ในยไูนเตด็ในสดัส่วน

ร้อยละ 7.50 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 2.00 ของทุนจด

ทะเบียน ตามลาํดบั

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ นายเสวก ศรีสุชาต และนายพสิิฐ

โรจนมงคล

ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- รายไดอ่ื้น : บริษทัใหย้ไูนเตด็เช่าพื้นท่ีอาคารตามสญัญาเช่าพื้นท่ีอาคาร ในอตัราค่าเช่าเดือนละ

50,277.50 บาท ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

- ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษทัซ้ืออุปกรณ์หลกัสาํหรับระบบสุขาภิบาลจากยไูนเตด็

เช่น ป๊ัมนํ้า เป็นตน้

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร : ค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- ลูกหน้ีอ่ืน

- เจา้หน้ีการคา้

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย : ค่าไฟฟ้า

603,330.00

-

1,453,810.75

50,277.50

-

132,976.84
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สําคญั จํานวนเงิน (บาท)

8. บริษทั อีเอสไอ เทรดด้ิง จาํกดั - ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

-ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษทัซ้ืออุปกรณ์หลกัสาํหรับระบบไฟฟ้าจาก อีเอสไอ เช่น

เบรคเกอร์ เป็นตน้

- ตน้ทุนทางการเงิน : ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- เจา้หน้ีการคา้

65,278,092.81

181,743.96

10,175,284.42

9. บริษทั อี.เอส.อินเตอร์เนชัน่แนล (1991)

จาํกดั

- ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษทัซ้ืออุปกรณ์หลกัสาํหรับระบบไฟฟ้าจาก อี.เอส.อินเตอร์

เช่น ตูค้อนโทรล เป็นตน้

- ตน้ทุนทางการเงิน : ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- เจา้หน้ีการคา้

50,093,803.96

96,003.75

24,268,167.71

10. บริษทั ไชน่า สเตท คอนสตรัคชัน่

เอนยเินียร่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั

- ผูร่้วมคา้ ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- รายไดอ่ื้น : รายไดค่้าบริการบุคลากร

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- ลูกหน้ีอ่ืน

7,757,910.05

154,380.00
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สําคญั จํานวนเงิน (บาท)

11. บริษทั เฟลมเทคนิค อี แอนด์ ซี จาํกดั - ยอดสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- รายไดอ่ื้น

-ตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษทัซ้ืออุปกรณ์หลกัสาํหรับระบบประปาจาก เฟลมเทคนิค

เช่น ท่อ เป็นตน้

- ตน้ทุนทางการเงิน : ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

- เจา้หน้ีการคา้

20,503,203.48

25,532,109.33

2,947.57

100,000.00

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนใน ขอ้ 1 3 และ 4 เป็นรายการท่ีบริษทัทาํกบับริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ท่ีบริษทัถือหุน้อยูใ่นสดัส่วนมากกวา่ 90% ซ่ึงส่วนใหญ่บริษทัไดใ้หค้วาม

ช่วยเหลือทั้งดา้นบุคลากร เงินกู้ และเทอมการคา้ รวมถึง การรับงานดา้นก่อสร้าง ซ่ึงลกัษณะการทาํรายการอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนักบับุคคลภายนอกในกรณีของเทอมการคา้ ดอกเบ้ีย และ

ราคารับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงบริษทัยงัไดรั้บประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอกอ่ืน ๆ

รายการระหวา่งกนัในขอ้ 2 เป็นรายการท่ีเขา้ทาํตามเง่ือนไขของการเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัดงักล่าวกบัผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหน่ึง โดยการทาํรายการเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป และ

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั

รายการระหวา่งกนัในขอ้ 6 และ 7 การใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเป็นราคายติุธรรม ส่วนการให้ บริษทั เฟรมเทคนิค จาํกดั รับเหมางานดา้นป้องกนัไฟ ใชห้ลกัเกณฑป์กติเช่นเดียวกบัผูรั้บเหมา

ยอ่ย และ Supplier รายอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งเสนอราคา และคุณภาพ เขา้มาแข่งขนัเพ่ือใหบ้ริษทัคดัเลือก โดยบริษทัไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการดาํเนินการน้ี
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบการเงนิสําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั

(มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทัฯ”) และเฉพาะของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เพาเวอร์

ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานรวม และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ

และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าว

ไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน

ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพ

บญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ี

มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
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การรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จจากการประเมินของ

วิศวกร โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 6.17 เน่ืองจากรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัฯ รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเป็นจาํนวน

เงินท่ีมีสาระสาํคญั และกระบวนการในการวดัมูลค่า รวมถึงรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้รายไดน้ั้นเป็นเร่ืองท่ี

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการประเมินขั้นความสาํเร็จของงาน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่การรับรู้รายไดจ้ากการ

ก่อสร้างเป็นรายการท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินโดยรวมอยา่งเป็นสาระสาํคญัเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโดยการ

 สอบถามฝ่ายบริหารและวิศวกรของโครงการท่ีรับผดิชอบและทาํความเขา้ใจกระบวนการท่ีกลุ่มบริษทัฯ

ใชป้ระเมินขั้นความสาํเร็จของงานก่อสร้าง

 ประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการท่ีฝ่ายบริหารและ

วิศวกรของโครงการใชใ้นการติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความสาํเร็จของ

งานก่อสร้าง

 ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบนัทึกตน้ทุนของงานก่อสร้าง โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจ และสุ่มเลือก

ตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ ออกแบบไว้

 สุ่มเลือกตวัอยา่งเพ่ือตรวจสอบตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเอกสารประกอบรายการ

 สุ่มเลือกตวัอยา่งสญัญารับเหมาก่อสร้างและอ่านสญัญาดงักล่าวเพ่ือพิจารณาเง่ือนไขต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

 สุ่มเลือกตวัอยา่งตรวจสอบรายการเปล่ียนแปลงของสญัญาในระหวา่งปีกบัเอกสารประกอบรายการ

 ประเมินความรู้ความสามารถของวิศวกร และสุ่มเลือกตวัอยา่งสญัญารับเหมาก่อสร้างเพ่ือ สอบทาน

การประเมินขั้นความสาํเร็จของงาน รวมทั้งเขา้สงัเกตการณ์สถานท่ีก่อสร้างร่วมกบัวิศวกรของ

โครงการ

 สอบทานการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างโดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการก่อสร้าง และ

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง

 วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความสาํเร็จของงานท่ีประมาณโดยวิศวกรของโครงการกบัขั้นความสาํเร็จของ

งานท่ีเกิดจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีกบัประมาณการตน้ทุนการ

ก่อสร้างและตรวจสอบสาเหตุของผลต่างของสองวิธี

 วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน

การวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ ขอ้ 17 กลุ่มบริษทัฯ แสดงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงในระหวา่งปี 2564 กลุ่ม

บริษทัฯ รับรู้กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบกาํไรขาดทุนรวม

และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 112.46 ลา้นบาท การประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีดงักล่าวใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลราคาตลาดของสินทรัพยป์ระเภทเดียวกนัในบริเวณเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือ

ปรับปรุงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ประเมินมูลค่า การประเมินมูลค่ายติุธรรมเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจใน
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การประเมินราคาตลาดของสินทรัพยแ์ละข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและความเช่ือถือไดข้องราคาตลาด ขา้พเจา้จึง

พิจารณาวา่การวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยการ

 ทาํความเขา้ใจและประเมินกระบวนการในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ การ

ลงทุนของฝ่ายบริหาร

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคา

 พิจารณาขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการวา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ รวมถึงความเหมาะสมของวิธีการ

ท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการประเมินมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

 สอบถามผูป้ระเมินราคาอิสระเก่ียวกบัการรวมรวมขอ้มูลเก่ียวกบัราคาตลาดท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบเพ่ือหาราคาท่ีเหมาะสม และสอบทานวิธีการท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใช้ในการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรม

 ประเมินความสมเหตุสมผลของราคาประเมินท่ีใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยการเปรียบเทียบราคา

ประเมินกบัราคาซ้ือขายของสินทรัพยป์ระเภทเดียวกนัและอยูใ่นบริเวณเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 กลุ่มบริษทัฯ จดัให้มีการประเมินราคาของ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีเป็นปัจจุบนั โดยรับรู้การ

เปล่ียนแปลงวิธีการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจากราคาทุนเดิมเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยกลุ่มบริษทัฯ

ไดรั้บรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีการปรับงบการเงินยอ้นหลงั ซ่ึงขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ

รายการปรับปรุงและเห็นวา่มีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมี

เง่ือนไขในเร่ืองน้ี

เร่ืองอ่ืน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ก่อน

ปรับปรุงใหม่) และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ก่อน

ปรับปรุงใหม่) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงได้

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขและมีวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของ

การประเมินราคาท่ีดินจากวิธีราคาทุนเดิมเป็นราคาท่ีตีใหม่ตามวิธีการเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ตามรายงานลงวนัท่ี 1

มีนาคม 2564



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 135

ข้อมูลอ่ืน

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดวา่

รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและ

ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การ

อ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบั

ความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง

(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก

กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัฯ และบริษทัฯ

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่

ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจากการใชง้บงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและ

สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัใน งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบ

และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก

การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล

การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ี

เก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคญัต่อ

ความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุป

วา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว้ ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ

การควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ือง

อ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของ

ขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว

(นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ)

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881

บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั

กรุงเทพมหานคร

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565
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บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทัว่ไป

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนใน

ประเทศไทยซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 29

สิงหาคม 2545 ทะเบียนเลขท่ี 0107545000217 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2ซอยสุขมุวิท81 (ศิริพจน์)ถนนสุขมุวิทแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกัในการประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกนัอคัคีภยั และรับเหมา

ก่อสร้างโยธา

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่มศรีสุชาต

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการ

ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ผูบ้ริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ี

ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดรายการ

ยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง

ใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได้

ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณการไว้

2.4 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย

รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย
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3. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิรวม

3.1 ในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ)

ไดร้วมบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ ดงัน้ี

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี สดัส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง

จดทะเบียน

จดัตั้ง

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั พแีอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99 99.99

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

กิจการร่วมคา้พเีออาร์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100.00 100.00

บริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั ใหบ้ริการ ออกแบบและติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ต และจาํหน่ายอุปกรณ์

การส่ือสารคมนาคมทุกประเภท

ไทย - 69.70

3.2 กลุ่มบริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมผูไ้ด้รับการลงทุนเม่ือกลุ่มบริษัทฯ มีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และมีความสามารถใชอ้าํนาจในการสั่ง

การกิจกรรมของผูไ้ดรั้บการลงทุนท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นได้

3.3 กลุ่มบริษทัฯ รวมบริษทัย่อยในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บอาํนาจควบคุมบริษทัย่อยจนถึง

วนัท่ีกลุ่มบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบัของบริษทัฯ

3.5 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ใน

ระหวา่งปีปัจจุบนัดงัน้ี

- การจาํหน่ายเงินลงทุน

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํหนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษทั บี-เลย์

พลสั จาํกดั ท่ีบริษทัฯ ถืออยูเ่ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.70 ของจาํนวน

หุ้น ท่ีจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทย่อย ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน

11,500,000.00 บาท กับผูถื้อหุ้นเดิม และได้ดาํเนินการโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นและจดทะเบียนต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี
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รายละเอียดเก่ียวกบั บริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,062,764.43

สินคา้คงเหลือ 3,752,405.80

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 29.16

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 813,598.28

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,511,748.24

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 281,249.57

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 641,784.00

รวมสินทรัพย์ 11,063,579.48

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (156,152.59)

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (83,843.70)

รวมหน้ีสิน (239,996.29)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย 10,823,583.19

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,280,045.70)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ยส่วนของบริษทัฯ 7,543,537.49

ส่ิงตอบแทนสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11,500,000.00

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามบญัชีของบริษทัฯ

ณวนัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (7,543,537.49)

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,956,462.51

มูลค่าจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11,500,000.00

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย

ณ วนัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3,062,764.43)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 8,437,235.57

- การซ้ือธุรกิจ

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติ

อนุมติัให้ลงทุนในบริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั โดยการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมด จาํนวน 115,000 หุ้น ราคา

หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 11,500,000.00 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 69.70 บริษทัฯ

จึงถือวา่มีการควบคุมบริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั และนาํงบการเงินของบริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั มารวมใน

การจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯ มีการควบคุมบริษทั บี-เลย์

พลสั จาํกดั
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ขอ้มูลเก่ียวกับการรับรู้รายการซ้ือธุรกิจของบริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกัด ณ วนัท่ีซ้ือในงบ

การเงินรวมสรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย :บาท)

ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.71

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,489,540.00

เงินกูย้มืระยะสั้น (18,816.00)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,885.00)

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ 5,464,839.71

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,655,846.43)

ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้เป็นของบริษทัฯ 3,808,993.28

หกั ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจ -

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษทัยอ่ย (0.71)

กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ 3,808,992.57

3.6 นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบั

บริษทัฯ

3.7 บริษทัฯ คาํนวณเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 99.99 เสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100

3.8 ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯ และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึง

จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติั

หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินแนวทางการดาํเนินการและ

พิจารณาผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติั

5. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมแสดงตามวิธีราคาทุนเปล่ียนเป็นแสดง

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุน

และปรับยอ้นหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบโดยถือ

เสมือนว่าได้นํานโยบายการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติัโดยตลอด ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 106,385,484.47 63,545,185.53 169,930,670.00

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 163,594,557.29 15,673,574.07 179,268,131.36

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,791.70 15,843,751.92 15,849,543.62

กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 435,341,229.93 63,375,007.68 498,716,237.61

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 112,451,942.48 83,478,727.52 195,930,670.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,839,179.06 15,843,751.92 137,682,930.98

กาํไร(ขาดทุน)สะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (97,948,699.90) 67,634,975.60 (30,313,724.30)

งบกาํไรขาดทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 551,239,803.34 (4,259,967.92) 546,979,835.42

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (441,494,733.77) 4,259,967.92 (437,234,765.85)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.32) - (0.32)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

2563

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (441,494,733.77) 4,259,967.92 (437,234,765.85)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 48,274,477.40 4,259,967.92 52,534,445.32
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 106,385,484.47 63,545,185.53 169,930,670.00

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 158,972,698.91 15,673,574.07 174,646,272.98

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,791.70 15,843,751.92 15,849,543.62

กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 322,549,064.11 63,375,007.68 385,924,071.79

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 112,451,942.48 83,478,727.52 195,930,670.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,839,179.06 15,843,751.92 137,682,930.98

กาํไร(ขาดทุน)– ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (235,210,239.22) 67,634,975.60 (167,575,263.62)

งบกาํไรขาดทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 534,691,796.39 (4,259,967.92) 530,431,828.47

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (462,557,772.53) 4,259,967.92 (458,297,804.61)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.34) - (0.34)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

2563

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (462,557,772.53) 4,259,967.92 (458,297,804.61)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 24,677,320.24 4,259,967.92 28,937,288.16

6. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั

6.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัทาํงบการเงิน

เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใช้จดัทาํงบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อ่ืน ๆ

สําหรับรายการท่ีมีการใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าอ่ืนไดเ้ปิดเผยเกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใชใ้นนโยบายการบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้ง

6.2 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยการแปลงค่าเป็นเงินบาทไทยโดย

ใช้อตัราแลกเปล่ียนทนัที ณ วนัท่ีเกิดรายการ

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทไทยโดยใช้

อตัราปิด

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชาํระเงินของรายการท่ีเป็นตวัเงินหรือจากการแปลง

ค่าของรายการท่ีเป็นตวัเงินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ
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6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั ออม

ทรัพยแ์ละประจาํไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระคํ้าประกนั โดยไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงแสดงเป็นหน้ีสิน

หมุนเวียน

6.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเ ผ่ือผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

6.5 สินคา้คงเหลือ

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่า

ใดจะตํ่ากวา่

6.6 เคร่ืองมือทางการเงิน

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

การจดัประเภทรายการข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกลุ่มบริษทัฯ ในการจดัการ

สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน

บริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่ม

บริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไข

ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงิน

ตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

และตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ

การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะ

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่า

ยติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม

และจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บวกหรือหกัดว้ย

ตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน

ทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ

สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงได้มี

การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์นั้ น หรือมีการโอนการควบคุมใน

สินทรัพยน์ั้ น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพยน์ั้น

กลุ่มบริษทัฯ ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสิน

นั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมี

การแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้

หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

กลุ่มบริษทัฯ ใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสาํหรับ

ลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯ จึงไม่

มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้น

เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงิน

สดตามสญัญาอีกต่อไป

6.7 เงินลงทุน

เงินลงทุนท่ีแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามงบการเงินรวมแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงรับรู้เม่ือ

เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไร

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้นั้นโดยส่วนทุนหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม และการร่วมคา้ จะถูกนาํไปหกัจากมูลค่า

ตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น
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หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้มีจาํนวนเงินเท่ากบัหรือสูง

กว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดย

เน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้นั้น) กลุ่ม

บริษทัฯ จะหยดุรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ ในบริษทัร่วม และการร่วม

คา้นั้น เม่ือส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ล้ว กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจาก

การอนุมานหรือได้มีการจ่ายเงินเพือ่ชาํระภาระผูกพนัแทนบริษทัร่วม และการร่วมคา้ไปแลว้ หากในเวลา

ต่อมา บริษทัร่วม และการร่วมคา้มีกาํไร กลุ่มบริษทัฯ จะเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ อีกคร้ัง

หลงัจากท่ีส่วนแบ่งกาํไรมีจาํนวนเงินเท่ากบัส่วนแบ่งขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมารับรู้

เงินลงทุนท่ีแสดงตามวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธี

ราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

6.8 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือโดยกลุ่มบริษทัฯ ท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน

หรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการ

บริหารงาน

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป

กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดความถ่ีในการวดัมูลค่ายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยทุ์ก 3 ปี และใน

ระหว่างน้ีหากมีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อมูลค่าสินทรัพย์ กลุ่มบริษทัฯ จะจดัให้มี

การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่ในงวดนั้น ๆ ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของการวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้เป็นกาํไรใน

กาํไรหรือขาดทุน

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน

สุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน

6.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดินแสดงในราคาท่ีตีใหม่ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีตีราคาใหม่หักผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

กลุ่มบริษทัฯ จดัให้มีการประเมินราคาของท่ีดิน (เดิมใชว้ิธีราคาทุน) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ

เม่ือมีการตีราคาเพิ่มข้ึนจะบนัทึกมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัท่ีดินท่ีตีราคาเพ่ิมคู่กบั “บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย”์ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯกาํหนดความถ่ีในการตีราคาใหม่สาํหรับท่ีดินทุก3 ปี เพ่ือมิให้ราคาตามบัญชี ณ

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั
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มูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเม่ือจําหน่าย

สินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือการ

จาํหน่ายสินทรัพย์ ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์คาํนวณจากผลต่าง

ระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (ถา้มี) กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น

และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือตดัรายการสินทรัพยน์ั้น

กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดความถ่ีในการตีราคาใหม่สาํหรับท่ีดินทุก 3 ปี และในระหวา่งน้ีหากมีปัจจยั

อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าสินทรัพย์ กลุ่มบริษทัฯ จะจดัให้มีการตีราคาใหม่ในงวด

นั้น ๆ ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีตีใหม่รับรู้เป็นกาํไรในกาํไรหรือขาดทุนไม่เกินขาดทุนจากการตีราคา

สินทรัพยล์ดลงในอดีตของสินทรัพยร์ายการเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและรับรู้ส่วนท่ีเหลือใน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงจํานวนสะสมเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้ นเคยตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งอยู่ใน “บญัชี

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ซ่ึงแสดงในส่วนของถือหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก

นําไปหักออกจาก “บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยตีราคาเ พ่ิมของ

สินทรัพยแ์ละส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาท่ีเหลือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ค่าเส่ือมราคาคิดตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี

- อาคาร 14 – 20 ปี

- เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี

- เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 – 7 ปี

- ยานพาหนะ 5 – 7 ปี

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีนาํมาใชผ้ลิตสินทรัพยอ่ื์นนาํมารวมเป็นส่วน

หน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยอ่ื์นนั้นโดยจะหยดุรวมเป็นราคาทุนเม่ือสินทรัพยอ่ื์นนั้นพร้อมใชง้านตาม

ประสงค์

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ

6.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าแยกต่างหากจากการซ้ือและมีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน

แสดงในราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

ค่าตดัจาํหน่ายคิดตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 – 10 ปี
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6.11 ตน้ทุนการกูย้มื

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุนเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการกู้ยืมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์

ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยท่ี์ก่อสร้าง

โครงการต่าง ๆ โดยจะหยดุบนัทึกเม่ือการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

6.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์

ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์

มีมูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกั

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์ กลุ่มบริษทัฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ

จากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน

ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัฯ ใชจ้าํนวน

เงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น

ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่

ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ัง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน

ๆ กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนทนัที

6.13 สญัญาเช่า

- กรณีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัฯ ประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญา

เช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญาเช่านั้นเป็นการใหสิ้ทธิ

ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือ

ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึน

สําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
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อา้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวห้กัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ี

ไดรั้บใด ๆ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้ น

สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใชอ้ตัรา

ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯ

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย

 การจ่ายชาํระคงท่ี รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา

 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรือ

อตัรา ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล

 จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ

 ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือก

ซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าวเป็นค่าเช่าท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระในระยะการต่อสญัญาตามสิทธิ

เลือกซ้ือ และ

 การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่กลุ่ม

บริษทัฯ จะยกเลิกสญัญาเช่า

ในการใช้วิธีราคาทุน กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษทัฯ จะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชวิ้ธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ

สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อยา่งไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพย์

อา้งอิงใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้น

ว่ากลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากวนัท่ี

สญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิงอายกุารใชป้ระโยชน์ของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชพิ้จารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุารใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน

อาคาร และอุปกรณ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้ง

จ่ายชาํระในอนาคต ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี

 การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการกาํหนดการจ่ายชาํระเหล่านั้น

 การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ

 กลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิ

เลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า

เม่ือหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จาํนวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการ

ปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อยา่งไรก็ตาม ถา้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้มูลค่าลดลง
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จนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง

รับรู้จาํนวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน

สญัญาเช่าระยะสั้น และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า

กลุ่มบริษทัฯ อาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าระยะสั้ น ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า กลุ่มบริษทัฯ รับรู้การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าว

เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

- กลุ่มบริษทัฯ ในฐานะผูใ้หเ้ช่า

กรณีสญัญาเช่าดาํเนินงาน

สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็น

รายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี

เกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสญัญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า

6.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน

ผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ีเกิด

รายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

- โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามโครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไวส้าํหรับเงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายเป็นราย

เดือนเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีกลุ่มบริษทัฯ และพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายกองทุน

สํารองเล้ียงชีพซ่ึงพนักงานรับความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและ

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเป็นสาระสําคญัโดยพนักงานจะไดรั้บผลประโยชน์เม่ือออกจากงานจาก

สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีแยกต่างหากจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของ

กองทุนเท่านั้น

เงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายให้โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไวรั้บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ

- โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้ง

จ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ รับความเส่ียงจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเป็นสาระสาํคญัโดยกลุ่ม

บริษทัฯ ตอ้งจดัหาผลประโยชน์ท่ีตกลงไวใ้หพ้นกังาน

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวก้ําหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวจ้ากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว้
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ต้นทุนบริการและต้นทุนดอกเบ้ียจากหน้ีสินผลประโยชน์ ท่ีกําหนดไว้รับ รู้ เ ป็น

ค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ ท่ีกาํหนดไว้

รับ รู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดท่ีเกิดรายการและตอ้งไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในกาํไร

หรือขาดทุนในงวดต่อมาโดยรวมเขา้ในกาํไร(ขาดทุน)สะสมทนัที

6.15 ประมาณการหน้ีสิน

ประมาณการหน้ีสินรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการ

อนุมานซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจาํนวนเงินของภาระผูกพนันั้ นได้

อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้ต่็อเม่ือมีความเสมือนแน่นอนวา่หลงัจากท่ีจ่าย

ชาํระภาระผกูพนัแลว้น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน แต่ไม่เกินจาํนวนเงินของประมาณการหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

6.16 การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย

การจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัโดยจะจดัสรร ณ วนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยจาํนวนเงินท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ทุนสาํรองตาม

กฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

6.17 การรับรู้รายได้

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินโดย

การโอนสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาว่าจะให้ (นัน่คือ สินทรัพย)์ แก่ลูกคา้ซ่ึงสินทรัพยถู์กโอนเม่ือลูกคา้มี

อาํนาจควบคุมสินทรัพยน์ั้น และวดัมูลค่าตามจาํนวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการตามส่วนท่ีไดปั้นให้กบั

ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้น

- รายไดค่้าก่อสร้าง

กลุ่มบริษทัฯ มีการเรียกเก็บค่างานก่อสร้างจากลูกคา้สาํหรับงานก่อสร้างท่ีสญัญาวา่จะใหแ้ก่

ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิในการไดรั้บส่ิงตอบแทนจากลูกคา้ในจาํนวนเงินซ่ึงสอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่าท่ี

ให้กบัลูกคา้จากผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเสร็จส้ิน ณ ขณะนั้นโดยถือเป็นภาระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัซ่ึงเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง

กลุ่มบริษทัฯ มีการวดัระดบัความกา้วหนา้ของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยวิธีผลลพัธ์ซ่ึงกาํหนด

โดยวิศวกรโครงการของกลุ่มบริษทัฯ ราคาของรายการไดร้วมส่ิงตอบแทนผนัแปรจากค่าปรับซ่ึง

กลุ่มบริษทัฯ ได้ประมาณการจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรโดยใช้วิธีจาํนวนเงินท่ีมีความ

เป็นไดสู้งสุด

รายไดค้่าก่อสร้างรับรู้ตามระดบัความกา้วหน้าของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํกบั

ลูกคา้
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สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือมีรายไดท่ี้รับรู้สะสมเกินกว่าจาํนวนเงินท่ีเรียก

เก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั และกลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เกิด

จากสัญญาสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกคา้ไม่ได้ สินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือ

กิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัเกิน

กวา่รายไดท่ี้รับรู้สะสม โดยกิจการยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะรับรู้

เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน

รายไดด้อกเบ้ีย

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

รายไดเ้งินปันผล

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล

6.18 ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้

ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯคาดว่าจะสามารถไดรั้บคืนตน้ทุน

ดงักล่าวรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทุนการก่อสร้างตามระดบัความกา้วหน้าของภาระท่ี

ตอ้งปฏิบติัตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้

6.19 ตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จส้ินตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพ่ือนาํไปใช้ในการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัให้สําเร็จในอนาคตซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ คาดว่าจะสามารถไดรั้บคืนตน้ทุนดงักล่าวรับรู้เป็นสินทรัพย์

และตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทุนการก่อสร้างตามระดบัความกา้วหนา้ของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํกบั

ลูกคา้

6.20 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี รับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เกิดจากการรวมธุรกิจหรือเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ

อ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงั

ส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรับรู้ตามจํานวนเงินท่ีต้องชําระแก่หรือสามารถขอคืนได้จาก

หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐซ่ึงคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงคาํนวณจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรเพื่อ

เสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได้ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานให้เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่

วา่จะมีกาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได้

6.21 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

สามญัของบริษทัฯ ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ระหวา่งงวด

ไม่มีการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น

สามญัปรับลด

6.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใน

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาดณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯ ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ได้ กลุ่มบริษทัฯ จะใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมในสถานการณ์นั้ นและมีข้อมูลท่ีเพียงพอ

ในการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั

มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ

การเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกลุ่มบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯ จะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ

6.23 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลท่ีแสดงในงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณการไว้

การใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญั

ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคญัในกระบวนการนํานโยบายการบญัชีไปถือปฏิบติัซ่ึงมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี
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- ระดบัความกา้วหนา้ของงานก่อสร้างตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดระดบัความก้าวหน้าของงาน

ก่อสร้างตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้โดยพิจารณาจากการสํารวจเน้ืองานท่ีไดท้าํแลว้โดยวิศวกรโครงการ

ของกลุ่มบริษทัฯ

- การถูกประเมินภาษีอากร

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดบัความน่าจะเป็นท่ีกลุ่ม

บริษทัฯ จะไดรั้บผลเสียหายจากการถูกประเมินภาษีอากรเพิ่มเติมพร้อมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมของบริษทั

ยอ่ยท่ีบริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ไว้ ซ่ึงคาดว่ากลุ่มบริษทัฯ จะไม่มีความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ือง

ดงักล่าว

ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของประมาณการ

ข้อมูลเ ก่ียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของประมาณการซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี

นัยสาํคัญท่ีจะส่งผลให้มีการปรับปรุงท่ีมีสาระสาํคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปี

ถดัไปสรุปไดด้งัน้ี

- ตน้ทุนการก่อสร้างตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้

ในการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั

ฯ ต้องพิจารณารายละเอียดของแบบก่อสร้างและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงราคาของต้นทุนท่ี

เก่ียวขอ้ง

- ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการค้า ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี

แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ี

คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุน

ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัฯ อาจไม่ไดบ่้ง

บอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต

- ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และค่า

ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น
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- สญัญาเช่า

การกาํหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินว่ากลุ่มบริษทัฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการ

ขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัฯ ในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิม

กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใช้อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ ในการคิดลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้มืส่วน

เพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัฯ อาจจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็นเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้

ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนด

ไว้ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งตั้งขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงเป็นประมาณ

การท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัอตัราการข้ึนเงินเดือน อตัรารายไดค้งท่ีอ่ืน อตัรามรณะ อตัราทุพพลภาพ และ

อตัราการหมุนเวียนของพนักงานท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายใน

อนาคต และอัตราคิดลดท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใน

อนาคต

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบกาํหนดใน

เวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของการครบกาํหนดของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ซ่ึงสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอตัราคิดลด และการคาดการณ์

อตัราการข้ึนเงินเดือน อตัรารายไดค้งท่ีอ่ืน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัราทุพพลภาพ และ

อตัรามรณะในมุมมองระยะยาวให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะภาระผูกพนัของโครงการซ่ึงมีระยะเวลายาว

เป็นขอ้สมมติท่ีสําคญัในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว้

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ในการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งมีการพิจารณาจาํนวน

เงินท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์

ทางภาษีจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดซ่ึ้งจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ได้ใช้การประมาณการผลการดาํเนินงานในอนาคตเป็นข้อ

สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณการมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ในงบการเงิน
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินสด 8,363,678.01 8,066,830.95 8,313,678.01 7,816,830.95

เงินฝากสถาบนัการเงิน

ประเภทกระแสรายวนั 62,178,809.06 22,324,863.85 59,754,523.58 18,785,773.99

ประเภทออมทรัพย์ 743,219,937.01 76,899,958.61 741,152,876.64 69,138,701.85

ประเภทประจาํไม่เกิน 3 เดือน 2,035,365.50 2,068,820.17 2,035,365.50 2,068,820.17

เช็ครับท่ีถึงกาํหนดชาํระแลว้ 11,490.96 14,584,872.03 - 14,584,872.03

รวม 815,809,280.54 123,945,345.61 811,256,443.73 112,394,998.99

8. ลูกหนีก้ารค้าบุคคลภายนอก

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ลูกหน้ีการคา้

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 425,339,932.27 122,591,559.35 425,339,932.27 122,591,559.35

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 281,641,337.65 645,281,437.23 281,641,337.65 645,281,437.23

เกินกาํหนดชาํระ 4 – 6 เดือน 19,805,721.92 43,180,811.10 19,805,721.92 43,180,811.10

เกินกาํหนดชาํระ 7 – 12 เดือน 9,309,114.07 9,004,128.94 9,309,114.07 9,004,128.94

เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป 169,424,325.62 162,936,590.58 169,424,325.62 162,936,590.58

รวม 905,520,431.53 982,994,527.20 905,520,431.53 982,994,527.20

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต - - -

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (161,562,631.33) (121,701,786.04) (161,562,631.33) (121,701,786.04)

สุทธิ 743,957,800.20 861,292,741.16 743,957,800.20 861,292,741.16
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี (121,701,786.04) (123,365,379.49) (121,701,786.04) (123,365,379.49)

ตั้งเพ่ิม (43,201,171.83) (28,764,292.13) (43,201,171.83) (28,764,292.13)

โอนกลบั 3,340,326.54 30,427,885.58 3,340,326.54 30,427,885.58

ยอดคงเหลือปลายปี (161,562,631.33) (121,701,786.04) (161,562,631.33) (121,701,786.04)

9. ลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ลูกหน้ีการคา้

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 10,039,537.64 -

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 103,215,331.67 7,491,019.94 103,215,331.67

รวม - 103,215,331.67 17,530,557.58 103,215,331.67
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10. สินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญา/หนีสิ้นทีเ่กิดจากสัญญา

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 7,572,451,376.75 7,307,874,597.58 7,575,696,576.77 7,307,874,597.58

เงินประกนัผลงานคา้งรับ 887,887,917.16 673,108,416.97 888,599,301.57 673,108,416.97

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 8,460,339,293.91 7,980,983,014.55 8,464,295,878.34 7,980,983,014.55

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (67,675,888.00) (107,241,849.31) (67,675,888.00) (107,241,849.31)

สุทธิ 8,392,663,405.91 7,873,741,165.24 8,396,619,990.34 7,873,741,165.24

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา

เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 3,056,695,800.11 1,930,615,595.88 3,044,099,972.86 1,923,735,194.88

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี (107,241,849.31) (136,897,888.24) (107,241,849.31) (158,150,923.48)

ตั้งเพ่ิม (16,659,100.28) (29,274,065.23) (16,659,100.28) (132,654,840.77)

โอนกลบั 56,225,061.59 58,930,104.16 56,225,061.59 70,930,104.16

ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ - - - 112,633,810.78

ยอดคงเหลือปลายปี (67,675,888.00) (107,241,849.31) (67,675,888.00) (107,241,849.31)

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บตามงบการเงินรวม จาํนวนเงิน 7,572.45

ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 7,307.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 7,575.70

ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 7,307.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นรายไดท่ี้คาดวา่จะเรียกชาํระภายในหน่ึงปี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิทธิในการรับเงิน

ค่าก่อสร้าง จํานวนเงิน 18,886.01 ล้านบาท และจํานวนเงิน 10,947.06 ล้านบาท ตามลําดับ ถูกนําไปเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 22
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11. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ท่ีดินโครงการ 115,812,540.00 115,812,540.00 - -

ตน้ทุนพฒันาโครงการ 27,956,767.64 7,665,808.00 - -

รวม 143,769,307.64 123,478,348.00 - -

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวม ท่ีดินโครงการทั้ งจํานวนถูกนําไปเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 22

12. เงนิจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการ

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับโครงการ 329,186,664.75 320,210,823.66 329,186,664.75 318,200,761.86

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (1,000.08) - (1,000.08)

สุทธิ 329,186,664.75 320,209,823.58 329,186,664.75 318,199,761.78

สําหรับปีส้ินสุดว ันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเ ผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่ามีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี (1,000.08) (1,000.08) (1,000.08) (1,000.08)

ตั้งเพ่ิม - - - -

โอนกลบั 1,000.08 - 1,000.08 -

ยอดคงเหลือปลายปี - (1,000.08) - (1,000.08)
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13. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินฝากสถาบนัการเงิน

ประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน 323,503,260.43 18,166,181.78 323,503,260.43 18,166,181.78

หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี

ราคาทุน 1,077,732.55 1,077,732.55 1,077,732.55 1,077,732.55

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นงบกาํไรขาดทุน 40,966.77 37,748.38 40,966.77 37,748.38

มูลค่ายติุธรรม 1,118,699.32 1,115,480.93 1,118,699.32 1,115,480.93

รวม 324,621,959.75 19,281,662.71 324,621,959.75 19,281,662.71

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2564และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนมีรายการเคล่ือนไหว

ดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 19,281,662.71 621,043,833.95 19,281,662.71 620,899,808.61

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินฝากสถาบัน

การเงิน

ประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน 305,337,078.65 (601,626,935.78) 305,337,078.65 (601,626,935.78)

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับปี

เกิดข้ึนจริง - (144,025.34) - -

ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,218.39 8,789.88 3,218.39 8,789.88

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 324,621,959.75 19,281,662.71 324,621,959.75 19,281,662.71
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14. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย

จดทะเบียนจดัตั้ง และสิทธิออกเสียง ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ

บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 41,250,000.00 50.00 - -

รวม - -

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุน วธีิราคาทุน

จดทะเบียนจดัตั้ง และสิทธิออกเสียง ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ

บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 41,250,000.00 50.00 30,000,000.00 30,000,000.00

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (30,000,000.00) (30,000,000.00)

สุทธิ - -

เงินลงทุนในบริษทัร่วมขา้งตน้วดัมูลค่าในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย

ณวนัท่ี 31ธนัวาคม2564และ2563กลุ่มบริษทัฯไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนและไม่มี

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาด จึงไม่มีการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564และ 2563กลุ่มบริษทัไม่มีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม
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15. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง วธีิราคาทุน

จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั พแีอลอี

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 300,000,000.00 300,000,000.00 99.99 99.99 245,000,000.00 245,000,000.00

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 160,000,000.00 160,000,000.00 99.99 99.99 159,993,000.00 159,993,000.00

กิจการร่วมคา้ พเีออาร์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย - - 100.00 100.00 - -

บริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั ให้บริการ ออกแบบและติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ต และจําหน่ายอุปกรณ์

การส่ือสารคมนาคมทุกประเภท

ไทย - 16,500,000.00 - 69.70 - 11,500,000.00

รวม 404,993,000.00 416,493,000.00

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย
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16. เงนิลงทุนในการร่วมค้า

16.1 รายละเอียดของการร่วมคา้

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ส่วนทุนของ สดัส่วนการร่วมคา้ วธีิส่วนไดเ้สีย

จดทะเบียนจดัตั้ง ผูร่้วมคา้ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ

กิจการร่วมคา้ พซีีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย 86,077,103.16 51.00 29,798,053.54 127,535,328.43

รวม 29,798,053.54 127,535,328.43

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ส่วนทุนของ สดัส่วนการร่วมคา้ วธีิราคาทุน

จดทะเบียนจดัตั้ง ผูร่้วมคา้ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ

กิจการร่วมคา้ พซีีเอส รับเหมาก่อสร้าง ไทย 86,077,103.16 51.00 71,635,567.85 71,635,567.85

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (71,635,567.85) -

สุทธิ - 71,635,567.85
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16.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญัแสดงดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

กิจการร่วมคา้ พซีีเอส

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,153,034.32 64,760,549.26

สินทรัพยห์มุนเวยีน (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 229,969,871.30 3,357,404,812.89

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,373,868.39 115,322,199.34

หน้ีสินหมุนเวยีน (306,454,012.63) (3,341,140,084.64)

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - (663,000.00)

สินทรัพยสุ์ทธิ 4,042,761.38 195,684,476.85

(หน่วย :บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

รายได้ 254,589,078.36 3,479,652,366.37

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (191,641,715.47) 26,929,193.87

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (191,641,715.47) 26,929,193.87

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1,693,446.41) (1,741,418.06)

รายไดด้อกเบ้ีย 46,311.30 97,147.93

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (3,366,803.12) (9,351,411.16)

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ - (6,924,337.66)

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ - -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชี

ของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย :บาท)

กิจการร่วมคา้ พซีีเอส

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยสุ์ทธิ 4,042,761.38 195,684,476.85

หกั เงินลงทุนผูร่้วมคา้ (86,077,103.16) (86,077,103.16)

สินทรัพยสุ์ทธิ (82,034,341.78) 109,607,373.69

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51 51

สินทรัพยสุ์ทธิตามสดัส่วนการลงทุน (41,837,514.31) 55,899,760.58

บวก เงินลงทุนส่วนของบริษทัฯ 71,635,567.85 71,635,567.85

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 29,798,053.54 127,535,328.43
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17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดิน อาคารชุด รวม

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 89,661,000.00 80,269,670.00 169,930,670.00

ซ้ือสินทรัพย์ - 26,000,000.00 26,000,000.00

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน - - -

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 89,661,000.00 106,269,670.00 195,930,670.00

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน 97,640,000.00 14,818,680.00 112,458,680.00

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 187,301,000.00 121,088,350.00 308,389,350.00

กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกจากวิธีราคา

ทุนเดิมมาเป็นวิธีวดัมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี ผูบ้ริหารเห็นว่าเป็นการทาํข้ึนเพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีเป็นปัจจุบนัของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าว โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ

การลงทุน โดยว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ โดยผูป้ระเมินไดเ้ลือกใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยใช้

การวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลราคาตลาดของสินทรัพยป์ระเภทเดียวกนัและอยูใ่นทาํเลท่ีตั้งเดียวกนัหรือใกลเ้คียง

กบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดรั้บการประเมินมูลค่าดงักล่าว ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 โดยไดบ้นัทึกกาํไรจาก

การวดัมูลค่ายติุธรรมราคาในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวนเงิน 112.46 ลา้นบาท

ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการ เ งินรวมและงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 228.24 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 69.50 ลา้นบาท

ตามลาํดบั ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 22
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18. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ประกอบดว้ย
(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ท่ีดิน อาคารและ เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ หอ้งชุดตวัอยา่ง สินทรัพย์ รวม

ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัร และ ระหวา่งก่อสร้าง

และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่)

ราคาทุน 121,118,291.78 84,516,879.52 295,804,501.47 61,667,949.31 19,161,761.28 - 2,591,436.69 584,860,820.05

ค่าเส่ือมราคาสะสม - (66,846,355.87) (282,587,933.08) (45,648,626.10) (18,042,821.97) - - (413,125,737.02)

มูลค่าตามบญัชี 121,118,291.78 17,670,523.65 13,216,568.39 16,019,323.21 1,118,939.31 - 2,591,436.69 171,735,083.03

รายการสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 608,886,708.22 - - - - - - 608,886,708.22

ซ้ือสินทรัพย์ - - 6,287,578.00 12,619,011.23 - - 1,368,554.39 20,275,143.62

รับโอน (โอนออก) - 427,789.00 - - - 3,532,202.08 (3,959,991.08) -

จาํหน่ายสินทรัพย์ - - (203,170.50) (500,783.31) (1,580,311.50) - - (2,284,265.31)

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - - - (1,125,093.36) - - - (1,125,093.36)

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี - (3,645,663.13) (5,025,137.63) (9,183,175.69) (818,989.70) (2,117,642.74) - (20,790,608.89)

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - 128,586.88 496,231.02 1,580,306.50 - - 2,205,124.40

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - - - 1,025,785.58 - - - 1,025,785.58

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 730,005,000.00 14,452,649.52 14,404,425.14 19,351,298.68 299,944.61 1,414,559.34 - 779,927,877.29

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน - 84,944,668.52 301,888,908.97 72,661,083.87 17,581,449.78 3,532,202.08 - 480,608,313.22

ราคาตีใหม่ 730,005,000.00 - - - - - - 730,005,000.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม - (70,492,019.00) (287,484,483.83) (53,309,785.19) (17,281,505.17) (2,117,642.74) - (430,685,435.93)

มูลค่าตามบญัชี 730,005,000.00 14,452,649.52 14,404,425.14 19,351,298.68 299,944.61 1,414,559.34 - 779,927,877.29
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ท่ีดิน อาคารและ เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ หอ้งชุดตวัอยา่ง รวม

ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัร และ

และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564

ราคาทุน - 84,944,668.52 301,888,908.97 72,661,083.87 17,581,449.78 3,532,202.08 480,608,313.22

ราคาตีใหม่ 730,005,000.00 - - - - - 730,005,000.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม - (70,492,019.00) (287,484,483.83) (53,309,785.19) (17,281,505.17) (2,117,642.74) (430,685,435.93)

มูลค่าตามบญัชี 730,005,000.00 14,452,649.52 14,404,425.14 19,351,298.68 299,944.61 1,414,559.34 779,927,877.29

รายการสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ซ้ือสินทรัพย์ - 4,212,600.00 6,279,812.40 13,920,526.01 - - 24,412,938.41

รับโอน (โอนออก) - - 2,766,355.14 - - - 2,766,355.14

ราคาทุนลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (427,789.00) (2,838,700.00) (59,841.12) - - (3,326,330.12)

จาํหน่ายสินทรัพย์ - - (5,451,790.85) (7,584,206.47) (1,369,134.58) - (14,405,131.90)

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - - - (750,390.56) - - (750,390.56)

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี - (4,121,004.82) (5,239,152.43) (10,694,351.35) (299,901.24) (1,414,553.34) (21,768,963.18)

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีรับโอน - - (2,744,428.81) - - - (2,744,428.81)

ค่าเส่ือมราคาสะสมลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 166,312.66 629,815.19 18,454.03 - - 814,581.88

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - 5,289,416.03 7,570,052.61 1,369,130.58 - 14,228,599.22

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - - - 716,758.24 - - 716,758.24

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 730,005,000.00 14,282,768.36 13,095,751.81 22,488,300.07 39.37 6.00 779,871,865.61

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน - 88,729,479.52 302,644,585.66 78,187,171.73 16,212,315.20 3,532,202.08 489,305,754.19

ราคาตีใหม่ 730,005,000.00 - - - - - 730,005,000.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม - (74,446,711.16) (289,548,833.85) (55,698,871.66) (16,212,275.83) (3,532,196.08) (439,438,888.58)

มูลค่าตามบญัชี 730,005,000.00 14,282,768.36 13,095,751.81 22,488,300.07 39.37 6.00 779,871,865.61
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ รวม

เคร่ืองจกัร และ

และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่)

ราคาทุน 121,118,291.78 84,516,879.52 295,796,534.31 61,019,426.33 19,161,761.28 581,612,893.22

ค่าเส่ือมราคาสะสม - (66,846,355.87) (282,587,666.78) (47,022,823.95) (18,042,821.97) (414,499,668.57)

มูลค่าตามบัญชี 121,118,291.78 17,670,523.65 13,208,867.53 13,996,602.38 1,118,939.31 167,113,224.65

รายการสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 608,886,708.22 - - - - 608,886,708.22

ซ้ือสินทรัพย์ - - 3,448,878.00 12,557,309.08 - 16,006,187.08

จาํหน่ายสินทรัพย์ - - (203,170.50) (500,783.31) (1,580,311.50) (2,284,265.31)

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - - - (1,071,807.36) - (1,071,807.36)

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในกาํไรสาํหรับปี - (3,609,822.83) (4,913,250.02) (9,024,609.30) (818,989.70) (18,366,671.85)

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - 128,586.88 493,435.29 1,580,306.50 2,202,328.67

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนที่ตดัจาํหน่าย - - - 1,025,785.58 - 1,025,785.58

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 730,005,000.00 14,060,700.82 11,669,911.89 17,475,932.36 299,944.61 773,511,489.68

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน - 84,516,879.52 299,042,241.81 72,004,144.74 17,581,449.78 473,144,715.85

ราคาตีใหม่ 730,005,000.00 - - - - 730,005,000.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม - (70,456,178.70) (287,372,329.92) (54,528,212.38) (17,281,505.17) (429,638,226.17)

มูลค่าตามบัญชี 730,005,000.00 14,060,700.82 11,669,911.89 17,475,932.36 299,944.61 773,511,489.68
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ รวม

เคร่ืองจกัร และ

และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564

ราคาทุน - 84,516,879.52 299,042,241.81 72,004,144.74 17,581,449.78 473,144,715.85

ราคาตีใหม่ 730,005,000.00 - - - - 730,005,000.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม - (70,456,178.70) (287,372,329.92) (54,528,212.38) (17,281,505.17) (429,638,226.17)

มูลค่าตามบัญชี 730,005,000.00 14,060,700.82 11,669,911.89 17,475,932.36 299,944.61 773,511,489.68

รายการสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ซ้ือสินทรัพย์ - 4,212,600.00 6,279,812.40 13,916,797.04 - 24,409,209.44

รับโอน - - 2,766,355.14 - - 2,766,355.14

จาํหน่ายสินทรัพย์ - - (5,451,790.85) (7,584,206.47) (1,369,134.58) (14,405,131.90)

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - - - (750,390.56) - (750,390.56)

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในกาํไรสาํหรับปี - (3,990,532.46) (4,718,037.98) (10,208,632.06) (299,901.24) (19,217,103.74)

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนทีรั่บโอน - - (2,744,428.81) - - (2,744,428.81)

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - 5,289,416.03 7,570,052.61 1,369,130.58 14,228,599.22

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนที่ตดัจาํหน่าย - - - 716,758.24 - 716,758.24

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 730,005,000.00 14,282,768.36 13,091,237.82 21,136,311.16 39.37 778,515,356.71

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน - 88,729,479.52 302,636,618.50 77,586,344.75 16,212,315.20 485,164,757.97

ราคาตีใหม่ 730,005,000.00 - - - - 730,005,000.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม - (74,446,711.16) (289,545,380.68) (56,450,033.59) (16,212,275.83) (436,654,401.26)

มูลค่าตามบัญชี 730,005,000.00 14,282,768.36 13,091,237.82 21,136,311.16 39.37 778,515,356.71
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 673.21 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 676.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั ถูก

นาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 22

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าของท่ีดิน

ภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกจากวิธีราคาทุนเดิมมาเป็นวิธีราคาท่ีตีใหม่ โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมิน

ราคาของท่ีดินสามแห่งของกลุ่มบริษทัซ่ึงตั้งอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัปทุมธานี

โดยวา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย์ โดยผูป้ระเมินไดเ้ลือกใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ในการประเมินราคา

ท่ีดินตามรายงานลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารเห็นวา่เป็นการทาํข้ึนเพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีเป็นปัจจุบนั

ของท่ีดินดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ ไดบ้นัทึกวธีิราคาประเมินใหม่โดยวธีิการเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3

ปี 2563 โดยไดบ้นัทึกราคาส่วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนไปยงับญัชีท่ีดินท่ีตีราคาเพ่ิมคู่กบั “บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย”์ ซ่ึงแสดงในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนเกินดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปัน

ผลได้ กลุ่มบริษทัฯ มีบญัชีส่วนเกินทุนจากตีราคาท่ีดินเพ่ิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน 487.11 ลา้น

บาท (สุทธิจากภาษี)
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19. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า

19.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563

ราคาทุน - - 4,214,953.27 6,620,560.75 10,835,514.02

ค่าเส่ือมราคาสะสม - - (1,987,440.17) (1,315,025.52) (3,302,465.69)

มูลค่าตามบัญชี - - 2,227,513.10 5,305,535.23 7,533,048.33

รายการสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ซ้ือสินทรัพย์ 11,456,152.85 2,800,388.39 - 8,883,612.25 23,140,153.49

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (4,940,629.96) (1,845,055.09) (842,990.38) (3,701,325.53) (11,330,000.96)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 6,515,522.89 955,333.30 1,384,522.72 10,487,821.95 19,343,200.86

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน 11,456,152.85 2,800,388.39 4,214,953.27 15,504,173.00 33,975,667.51

ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,940,629.96) (1,845,055.09) (2,830,430.55) (5,016,351.05) (14,632,466.65)

มูลค่าตามบัญชี 6,515,522.89 955,333.30 1,384,522.72 10,487,821.95 19,343,200.86
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 11,456,152.85 2,800,388.39 4,214,953.27 15,504,173.00 33,975,667.51

ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,940,629.96) (1,845,055.09) (2,830,430.55) (5,016,351.05) (14,632,466.65)

มูลค่าตามบัญชี 6,515,522.89 955,333.30 1,384,522.72 10,487,821.95 19,343,200.86

รายการสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ซ้ือสินทรัพย์ 5,084,606.47 5,897,533.81 - 1,656,395.74 12,638,536.02

โอนออก - (2,155,327.71) (2,766,355.14) - (4,921,682.85)

ตดัจาํหน่าย (5,542,044.12) (645,060.68) - - (6,187,104.80)

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (6,155,204.65) (2,348,999.72) (564,081.16) (4,334,957.35) (13,403,242.88)

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก - 2,155,327.71 2,744,428.81 - 4,899,756.52

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีตดัจาํหน่าย 5,542,044.12 645,060.68 - - 6,187,104.80

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 5,444,924.71 4,503,867.39 798,515.23 7,809,260.34 18,556,567.67

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน 10,998,715.20 5,897,533.81 1,448,598.13 17,160,568.74 35,505,415.88

ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,553,790.49) (1,393,666.42) (650,082.90) (9,351,308.40) (16,948,848.21)

มูลค่าตามบัญชี 5,444,924.71 4,503,867.39 798,515.23 7,809,260.34 18,556,567.67



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 185

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563

ราคาทุน - - 4,214,953.27 6,620,560.75 10,835,514.02

ค่าเส่ือมราคาสะสม - - (1,987,440.17) (1,315,025.52) (3,302,465.69)

มูลค่าตามบัญชี - - 2,227,513.10 5,305,535.23 7,533,048.33

รายการสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ซ้ือสินทรัพย์ 11,456,152.85 645,060.68 - 8,883,612.25 20,984,825.78

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (4,940,629.96) (483,795.49) (842,990.38) (3,701,325.53) (9,968,741.36)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 6,515,522.89 161,265.19 1,384,522.72 10,487,821.95 18,549,132.75

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน 11,456,152.85 645,060.68 4,214,953.27 15,504,173.00 31,820,339.80

ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,940,629.96) (483,795.49) (2,830,430.55) (5,016,351.05) (13,271,207.05)

มูลค่าตามบัญชี 6,515,522.89 161,265.19 1,384,522.72 10,487,821.95 18,549,132.75
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 11,456,152.85 645,060.68 4,214,953.27 15,504,173.00 31,820,339.80

ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,940,629.96) (483,795.49) (2,830,430.55) (5,016,351.05) (13,271,207.05)

มูลค่าตามบัญชี 6,515,522.89 161,265.19 1,384,522.72 10,487,821.95 18,549,132.75

รายการสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ซ้ือสินทรัพย์ 5,084,606.47 3,202,239.30 - 1,656,395.74 9,943,241.51

โอนออก - - (2,766,355.14) - (2,766,355.14)

ตดัจาํหน่าย (5,542,044.12) (645,060.68) - - (6,187,104.80)

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (6,155,204.65) (993,411.91) (564,081.16) (4,334,957.35) (12,047,655.07)

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีโอนออก - - 2,744,428.81 - 2,744,428.81

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย 5,542,044.12 645,060.68 - - 6,187,104.80

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 5,444,924.71 2,370,092.58 798,515.23 7,809,260.34 16,422,792.86

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน 10,998,715.20 3,202,239.30 1,448,598.13 17,160,568.74 32,810,121.37

ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,553,790.49) (832,146.72) (650,082.90) (9,351,308.40) (16,387,328.51)

มูลค่าตามบัญชี 5,444,924.71 2,370,092.58 798,515.23 7,809,260.34 16,422,792.86
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19.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ส่วนท่ีหมุนเวียน 10,943,906.64 10,904,727.75 9,601,733.95 10,092,772.67

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 6,788,974.14 7,295,974.01 5,977,233.92 7,295,974.01

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 17,732,880.78 18,200,701.76 15,578,967.87 17,388,746.68

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13,403,242.88 11,330,000.96 12,047,655.07 9,968,741.36

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 958,337.87 1,116,232.18 898,794.55 1,046,724.81

รวม 14,361,580.75 12,446,233.14 12,946,449.62 11,015,466.17

20. ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี ส่วนท่ีรับรู้ ส่วนท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 ในกาํไร(ขาดทุน) ในกาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2564

เบด็เสร็จอ่ืน

ปรับปรุงใหม่

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

ลูกหน้ีการคา้ 5,874,812.95 7,972,169.05 - 13,846,982.00

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 13,691,212.74 (7,913,192.26) - 5,778,020.48

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 442,069.59 1,000,520.26 - 1,442,589.85

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 137,103.78 - - 137,103.78

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,994.47 (5,994.47) - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,577.40 314,227.89 - 317,805.29

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 230,000.00 (190,000.00) - 40,000.00
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี ส่วนท่ีรับรู้ ส่วนท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 ในกาํไร(ขาดทุน) ในกาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2564

เบด็เสร็จอ่ืน

ปรับปรุงใหม่

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (ต่อ)

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 42,717,944.52 2,546,508.75 (3,501,600.00) 41,762,853.27

ขาดทุนทางภาษี 5,125,907.17 1,699,183.93 - 6,825,091.10

รวม 68,228,622.62 5,423,423.15 (3,501,600.00) 70,150,445.77

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7,549.68 643.67 - 8,193.35

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 54,287.74 84,417.96 - 138,705.70

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 121,777,341.64 - - 121,777,341.64

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 15,843,751.92 22,491,736.00 - 38,335,487.92

รวม 137,682,930.98 22,576,797.63 - 160,259,728.61

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี ส่วนท่ีรับรู้ ส่วนท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563 ในกาํไร(ขาดทุน) ในกาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2563

เบด็เสร็จอ่ืน

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

ลูกหน้ีการคา้ 6,207,531.63 (332,718.68) - 5,874,812.95

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 19,622,420.53 (5,931,207.79) - 13,691,212.74

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 442,069.59 - - 442,069.59

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 137,103.78 - - 137,103.78

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 131,969.16 (125,974.69) - 5,994.47

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 3,577.40 - 3,577.40

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 190,000.00 40,000.00 - 230,000.00

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 39,896,035.20 3,486,870.47 (664,961.15) 42,717,944.52

ขาดทุนทางภาษี 2,595,688.95 2,530,218.22 - 5,125,907.17

รวม 69,222,818.84 (329,235.07) (664,961.15) 68,228,622.62

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 5,791.70 1,757.98 - 7,549.68

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - 54,287.74 - 54,287.74

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - 121,777,341.64 121,777,341.64

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 15,843,751.92 - - 15,843,751.92

รวม 15,849,543.62 56,045.72 121,777,341.64 137,682,930.98
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ส่วนท่ีรับรู้ ส่วนท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 ในกาํไร(ขาดทุน) ในกาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2564

เบด็เสร็จอ่ืน

ปรับปรุงใหม่

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

ลูกหน้ีการคา้ 5,874,812.95 7,972,169.05 - 13,846,982.00

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 13,691,212.74 (7,913,192.26) - 5,778,020.48

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 442,069.59 1,000,520.26 - 1,442,589.85

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 137,103.78 - - 137,103.78

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21,497.21 (21,497.21) - -

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - 313,777.87 - 313,777.87

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 42,095,143.52 2,496,740.55 (3,488,161.60) 41,103,722.47

รวม 62,261,839.79 3,848,518.26 (3,488,161.60) 62,622,196.45

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7,549.68 643.67 - 8,193.35

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 54,287.74 84,417.96 - 138,705.70

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 121,777,341.64 - - 121,777,341.64

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 15,843,751.92 22,491,736.00 - 38,335,487.92

รวม 137,682,930.98 22,576,797.63 - 160,259,728.61

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ส่วนท่ีรับรู้ ส่วนท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563 ในกาํไร(ขาดทุน) ในกาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2563

เบด็เสร็จอ่ืน

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

ลูกหน้ีการคา้ 6,207,531.63 (332,718.68) - 5,874,812.95

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 19,622,420.53 (5,931,207.79) - 13,691,212.74

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 442,069.59 - - 442,069.59

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 137,103.78 - - 137,103.78

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 131,969.16 (110,471.95) - 21,497.21

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 38,686,378.00 3,440,197.07 (31,431.55) 42,095,143.52

รวม 65,227,472.69 (2,934,201.35) (31,431.55) 62,261,839.79
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ส่วนท่ีรับรู้ ส่วนท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563 ในกาํไร(ขาดทุน) ในกาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2563

เบด็เสร็จอ่ืน

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 5,791.70 1,757.98 - 7,549.68

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - 54,287.74 54,287.74

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - 121,777,341.64 121,777,341.64

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 15,843,751.92 - - 15,843,751.92

รวม 15,849,543.62 56,045.72 121,777,341.64 137,682,930.98

21. เงนิฝากสถาบันการเงินทีต่ดิภาระคํา้ประกัน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินฝากสถาบนัการเงิน

ท่ีติดภาระคํ้าประกนัทั้งจาํนวนเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน

ตามหมายเหตุ 22

22. สินเช่ือและการคํา้ประกนั

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่งเพือ่สนบัสนุน

โครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจง สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ไ้ดก้าํหนดเง่ือนไขใหก้ลุ่มบริษทัฯ นาํเงินคา่งาน

ของโครงการนั้น ๆ ตามหมายเหตุ 10 ผา่นเขา้บญัชีเงินฝากของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเปิดไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้้ และวงเงิน

สินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 17 18 และ 21

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึงเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 11 และการ

คํ้าประกนัของบริษทัฯ
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23. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินกูย้มืระยะสั้น – ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2,478,577,245.65 2,304,560,664.28 2,478,577,245.65 2,304,560,664.28

เงินกูย้มืระยะสั้น – ทรัสตรี์ซีต 32,965,786.79 6,619,644.10 32,965,786.79 6,619,644.10

เงินกูย้มืระยะสั้น – ตัว๋อาวลั 393,124,477.86 260,504,295.07 393,124,477.86 260,504,295.07

รวม 2,904,667,510.30 2,571,684,603.45 2,904,667,510.30 2,571,684,603.45

23.1 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัว๋สัญญาใช้

เงินทั้งจาํนวนเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน อายุ 30 – 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.50 – 5.47 ต่อปี และร้อยละ 4.05 –

5.72 ต่อปี ตามลาํดบั

23.2 ทรัสตรี์ซีต

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทรัสต์รีซีตทั้ง

จาํนวนเป็นทรัสตรี์ซีตเพ่ือสั่งซ้ือสินคา้ในประเทศ อายุ 60 – 169 วนั และอายุ 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.75 –

5.47 ต่อปี และร้อยละ 5.47 ต่อปี ตามลาํดบั ภายใตเ้ง่ือนไขสญัญาทรัสตรี์ซีต กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ

โดยการใชสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินสําหรับค่าสินคา้

ดงักล่าวทั้งท่ีเกบ็ไวห้รือจาํหน่ายไป

23.3 ตัว๋อาวลั

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัว๋อาวลัทั้ง

จาํนวนเป็นตัว๋อาวลั อายุ 60 – 120 วนั และอายุ 90 วนั ตามลาํดบั

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินกูย้ืมระยะ

สั้นจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 22
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24. หนีสิ้นจากการคํา้ประกันตามคาํพพิากษา

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หน้ีสินจากการคํ้ าประกันตามคาํพิพากษามีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 639,713,974.99 598,968,311.23

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 40,745,663.76 40,745,663.76

ลดลงระหวา่งปี - -

ยอดคงเหลือปลายปี 680,459,638.75 639,713,974.99

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หน้ีสินจากการคํ้ า

ประกนัตามคาํพิพากษาทั้งจาํนวนเป็นหน้ีสินจากการคํ้ าประกนัต่อสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ในการออกหนังสือคํ้ า

ประกันโครงการให้กับบริษัท เทคเนอร์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม สําหรับโครงการบ้านเอ้ืออาทรจังหว ัด

พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) และโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) วงเงินรวม จาํนวนเงิน

412.20 ลา้นบาท ซ่ึงถูกผูว้่าจา้งบอกเลิกสัญญา เรียกคืนเงินค่าจา้งจ่ายล่วงหน้า ริบหลกัประกนัการปฏิบติังานตาม

สญัญา และเรียกร้องค่าเสียหาย จาํนวนเงินรวม 388.86 ลา้นบาท ก่อนหกักลบลบหน้ีค่าท่ีดินคา้งรับ เงินประกนัผลงาน

คา้งรับ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั จาํนวนเงินรวม 104.90 ลา้นบาท โดยผูว้า่จา้งไดย้ืน่ฟ้องร้องต่อ

ศาลปกครองเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโครงการบา้นเอ้ืออาทรจากบริษทัร่วม และศาลปกครองกลางไดมี้คาํ

พิพากษาให้บริษทัร่วมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงชาํระเงินค่าความเสียหายจากการผิดสัญญาร่วมดาํเนินการโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (บางปะอิน) และโครงการบา้นเอ้ืออาทรจงัหวดัอ่างทอง (วิเศษชยัชาญ) อยา่งไรก็

ตาม บริษทัร่วมไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษา ปัจจุบนัคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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25. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินกูย้มืระยะยาว 44,980,146.53 45,000,000.00

ตน้ทุนการทาํรายการกูย้มืรอตดัจาํหน่าย (184,657.53) (284,657.53)

สุทธิ 44,795,489.00 44,715,342.47

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวม เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งจาํนวนเป็น

เงินกูย้ืมเพ่ือสนบัสนุนค่าท่ีดินโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู้

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ

22

26. หุ้นกู้

ประกอบดว้ย
(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินตน้ ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี สุทธิ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ส่วนท่ีหมุนเวยีน

ไม่เกิน 1 ปี 424,500,000.00 500,000,000.00 (1,808,952.97) (1,251,694.50) 422,691,047.03 498,748,305.50

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 424,500,000.00 500,000,000.00 (1,808,952.97) (1,251,694.50) 422,691,047.03 498,748,305.50

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 424,500,000.00 - (4,021,261.71) - 420,478,738.29

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน - 424,500,000.00 - (4,021,261.71) - 420,478,738.29

รวม 424,500,000.00 924,500,000.00 (1,808,952.97) (5,272,956.21) 422,691,047.03 919,227,043.79

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกู้ จาํนวน 424,500 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท จาํนวนเงิน

424.50 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ เสนอขายใหแ้ก่

ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 8 ตุลาคม 2565 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ

6.00 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วนั

ส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชีของงบการเงินรวม

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กู้ จาํนวน 500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000.00 บาท จาํนวนเงิน

500.00 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่

ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ร้อยละ 6.50 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1

ณ วนัส้ินงวดรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชีของงบการเงินรวม
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27. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังานตน้ปี 213,667,720.62 199,480,176.00 210,475,717.62 193,431,890.00

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,012,760.59 18,139,807.20 17,704,790.64 17,871,651.20

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,076,497.12 2,879,991.16 3,029,788.12 2,836,782.16

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ขอ้สมมติทางการเงิน (9,273,467.00) - (9,273,467.00) -

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุง

จากประสบการณ์ (8,334,525.25) (3,324,805.74) (8,167,341.00) (157,157.74)

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีจ่ายระหวา่งปี (8,250,876.00) (3,507,448.00) (8,250,876.00) (3,507,448.00)

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (83,843.70) - - -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังานปลายปี 208,814,266.38 213,667,720.62 205,518,612.38 210,475,717.62

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชําระประมาณการหน้ีสินไม่

หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 9.24 ปี 9.35 ปี 9.24 ปี 9.35 ปี

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานมีดงัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.30 ต่อปี ร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 2.30 ต่อปี ร้อยละ 1.50 ต่อปี

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ต่อปี ร้อยละ 5.00 ต่อปี ร้อยละ 5.00 ต่อปี ร้อยละ 5.00 ต่อปี

อตัรารายไดค้งท่ีอ่ืน ร้อยละ 1.60 ร้อยละ 1.75 ร้อยละ 1.60 ร้อยละ 1.75

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ตารางมาตรฐานไทย ตารางมาตรฐานไทย ตารางมาตรฐานไทย ตารางมาตรฐานไทย

อายเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป

ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังานเป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

อตัราคิดลด

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (9,282,674.38) (8,578,355.62) (9,166,334.38) (11,713,398.62)

ลดลงร้อยละ 0.50 19,184,669.00 14,984,611.38 19,060,953.00 11,347,929.38

อตัราการข้ึนเงินเดือน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 20,780,569.62 30,040,573.38 20,518,206.62 26,066,868.38

ลดลงร้อยละ 1.00 (18,149,389.38) (20,774,346.62) (17,913,486.38) (23,617,739.62)

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ

28. ทุนเรือนหุ้น

ประกอบดว้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ราคา จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน ราคา จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน

ตามมูลค่า ตามมูลค่า

บาท หุน้ บาท บาท หุน้ บาท

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัตน้ปี 1.00 1,361,817,957 1,361,817,957.00 1.00 1,361,817,957 1,361,817,957.00

หุน้สามญัปลายปี 1.00 1,361,817,957 1,361,817,957.00 1.00 1,361,817,957 1,361,817,957.00

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว

หุน้สามญัตน้ปี 1.00 1,361,817,957 1,361,817,957.00 1.00 1,361,817,957 1,361,817,957.00

หุน้สามญัปลายปี 1.00 1,361,817,957 1,361,817,957.00 1.00 1,361,817,957 1,361,817,957.00

29. ทุนสํารองตามกฎหมาย

29.1 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

สาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ี

จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงิน

ปันผลได้
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29.2 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2565 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอ

ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2565 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสําหรับปี 2564 เป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จาํนวนเงิน 1.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ได้รับรู้การจดัสรรน้ีแลว้ในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจาํปี 2564

30. เงนิปันผล

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ โดยจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 จากกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.07

บาท รวมจาํนวนเงิน 95.33 ลา้นบาท

31. การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 3.95:1 และ 3.62:1

ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 4.24:1 และ 3.96:1 ตามลาํดบั

32. รายได้อ่ืน

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

รายไดค้่าเช่าและบริการ 27,908,251.45 110,957,518.58 27,908,251.45 110,957,518.58

รายไดด้อกเบ้ีย 4,553,029.47 10,342,264.40 4,545,978.79 10,230,908.42

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสิน 32,045,169.15 27,489,311.04 32,045,169.15 27,489,311.04

อ่ืน ๆ 120,656,870.26 41,242,807.59 114,546,613.67 36,395,156.69

รวม 185,163,320.33 190,031,901.61 179,046,013.06 185,072,894.73

33. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ

กลุ่มบริษทัฯ และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใตพ้ระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุน

และจะจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามขอ้บงัคบัของกองทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บรู้เงินสมทบเขา้

กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย จาํนวนเงิน 13.45 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 13.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ ไดรั้บรู้เงินสมทบเขา้

กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย จาํนวนเงิน 13.33 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 13.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั

34. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนส่วนเพิม่

ในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ (1,173,227.35) (6,707,533.11) (1,173,227.35) (6,707,533.11)

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุน

การทาํใหเ้สร็จส้ินตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 12,635,518.10 374,075,400.88 12,635,518.10 374,075,400.88

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุน

ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (247,802,338.07) 1,401,985,124.34 (233,547,481.82) 1,406,944,618.67

ค่าอุปกรณ์ติดตั้งและวสัดุส้ินเปลือง 3,866,664,707.11 3,351,717,302.48 3,866,664,707.11 3,351,717,302.48

ค่าจา้งเหมาและค่าแรงงาน 2,049,828,177.96 2,484,581,689.84 2,073,241,811.82 2,487,753,556.28

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 696,844,905.87 736,162,770.15 688,978,874.21 729,933,306.94

ค่าเส่ือมราคา 35,172,206.06 32,120,609.85 31,264,758.81 28,335,413.21

ค่าตดัจาํหน่าย 4,666,026.81 3,841,610.61 4,592,766.15 3,924,849.58

ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 40,745,663.76 40,745,663.76 40,745,663.76 40,745,663.76

ค่าเช่าและค่าบริการ 146,968,334.95 155,585,771.23 146,968,334.95 153,799,107.01

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 294,883.98 39,409,042.69 294,883.98 56,036,623.77

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 7,893,796.85 2,762,195.60 7,893,796.85 2,762,195.60

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - - 71,635,567.85 -

35. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงนิได้

35.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั (1,361,102.45) (1,593,720.51) - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (17,153,374.48) (385,280.79) (18,728,279.37) (2,990,247.07)

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้

ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (18,514,476.93) (1,979,001.30) (18,728,279.37) (2,990,247.07)
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ผลต่างระหว่าง(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีใช้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ร้อยละ 20 แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 174,227,494.97 (435,255,764.55) 199,785,052.28 (455,307,557.54)

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้

ตามอตัราภาษีท่ีใช้ ร้อยละ 20 (34,845,498.99) 87,051,152.91 (39,957,010.46) 91,061,511.51

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัได้ (29,388,620.82) (245,042,242.03) (24,075,350.52) (27,170,937.01)

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ 256,200.00 - 240,000.00 -

รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิม่ข้ึน (9,447.13) 123,635.05 259,166.56 122,635.05

ผลแตกต่างชัว่คราวปีก่อนท่ีรับรู้

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 259,166.56 (86,389.93) 180,552.87 (86,389.93)

ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (566,604.10) (67,362,007.30) - (66,917,066.69)

ขาดทุนทางภาษีก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,780,327.55 223,336,850.00 44,624,362.18 -

รวม (18,514,476.93) (1,979,001.30) (18,728,279.37) (2,990,247.07)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ขาดทุนทางภาษี 110,593,078.88 335,939,592.95 110,593,078.88 333,714,889.87

รวม 110,593,078.88 335,939,592.95 110,593,078.88 333,714,889.87

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ท่ีไม่ได้รับรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีแยกตามปีท่ีส้ินสุดประโยชนท์างภาษีไดด้งัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ปีท่ีส้ินสุดประโยชนท์างภาษี

ปี 2568 110,593,078.88 335,939,592.95 110,593,078.88 333,714,889.87

รวม 110,593,078.88 335,939,592.95 110,593,078.88 333,714,889.87
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35.2 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

จาํนวนเงิน (ค่าใชจ่้าย)รายได้ จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน (ค่าใชจ่้าย)รายได้ จาํนวนเงิน

ก่อนภาษี ภาษีเงินได้ สุทธิจากภาษี ก่อนภาษี ภาษีเงินได้ สุทธิจากภาษี

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ - - - 608,886,708.22 (121,777,341.64) 487,109,366.58

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 17,607,992.25 (3,501,600.00) 14,106,392.25 3,324,805.74 (664,961.15) 2,659,844.59

รวม 17,607,992.25 (3,501,600.00) 14,106,392.25 612,211,513.96 (122,442,302.79) 489,769,211.17

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

จาํนวนเงิน (ค่าใชจ่้าย)รายได้ จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน (ค่าใชจ่้าย)รายได้ จาํนวนเงิน

ก่อนภาษี ภาษีเงินได้ สุทธิจากภาษี ก่อนภาษี ภาษีเงินได้ สุทธิจากภาษี

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ - - - 608,886,708.22 (121,777,341.64) 487,109,366.58

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 17,440,808.00 (3,488,161.60) 13,952,646.40 157,157.74 (31,431.55) 125,726.19

รวม 17,440,808.00 (3,488,161.60) 13,952,646.40 609,043,865.96 (121,808,773.19) 487,235,092.77

36. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

36.1 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีมีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานหลกั คือ การรับเหมาก่อสร้าง และการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีกิจกรรมท่ีเป็น

สาระสาํคญัในส่วนงานการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และส่วนงานการใหบ้ริการดา้นโทรคมนาคม ดงันั้น จึงไม่มี

การแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่น

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้

36.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10

ของรายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย :บาท)

สดัส่วนต่อรายได้ รายได้

สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ ร้อยละ

เอกชนแห่งท่ีหน่ึง 15.62 20.48 1,145,284,683.69 1,757,197,677.94

รัฐวสิาหกิจแห่งท่ีหน่ึง 16.68 23.97 1,222,916,116.61 2,056,520,293.50

ราชการแห่งท่ีหน่ึง 10.45 - 765,835,598.09 -

รวม 42.75 44.45 3,134,036,398.39 3,813,717,971.44
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37. เคร่ืองมือทางการเงนิ

37.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัตราสารทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพ่ือ

การคา้

37.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคต

ของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการถือเงินสดในสกลุเงินตราต่างประเทศ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี

สกลุเงิน งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2,545,600.83 76,208.14

ริยาลกาตาร์ 98,870.81 98,870.81

หยวนจีน 35,841.22 31,390.30

ยโูร 3,464,039.30 -

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินใดเพ่ือบริหาร

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

37.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี กลุ่ม

บริษทัฯ มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย ตามรายละเอียดดงัน้ี
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย

อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี ต่อปี

ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 743,230,504.66 2,035,365.50 70,543,410.38 815,809,280.54 0.05 – 0.25

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน

เงินฝากสถาบนัการเงิน

ประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน - 323,503,260.43 - 323,503,260.43 0.10 – 0.58

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 206,028.77 1,106,108,740.59 - 1,106,314,769.36 0.10 – 1.25

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,478,577,245.65 - - 2,478,577,245.65 MLR-1–MOR-0.50

ทรัสตรี์ซีต - 32,965,786.79 - 32,965,786.79 3.75 – 5.47

ตัว๋อาวลั - - 393,124,477.86 393,124,477.86 -

หุน้กู้ - 422,691,047.03 - 422,691,047.03 6.00

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 17,732,880.78 - 17,732,880.78 0.62 – 6.18

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 44,795,489.00 - - 44,795,489.00 MLR-1

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย

อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี ต่อปี

ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,899,958.61 2,068,820.17 44,976,566.83 123,945,345.61 0.05 – 0.125

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน

เงินฝากสถาบนัการเงิน

ประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน - 18,166,181.78 - 18,166,181.78 0.25 – 0.35

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 205,926.83 789,167,670.03 - 789,373,596.86 0.14 – 0.70

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,304,560,664.28 - - 2,304,560,664.28 MLR–MOR-0.50

ทรัสตรี์ซีต - 6,619,644.10 - 6,619,644.10 5.47

ตัว๋อาวลั - - 260,504,295.07 260,504,295.07 -

หุน้กู้ - 919,227,043.79 - 919,227,043.79 6.00 – 6.50

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 18,200,701.76 - 18,200,701.76 0.62 – 4.27

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 44,715,342.47 - - 44,715,342.47 MLR-1
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย

อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี ต่อปี

ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 741,152,876.64 2,035,365.50 68,068,201.59 811,256,443.73 0.12 – 0.25

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน

เงินฝากสถาบนัการเงิน

ประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน - 323,503,260.43 - 323,503,260.43 0.10 – 0.58

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 206,028.77 1,106,108,740.59 - 1,106,314,769.36 0.10 – 1.25

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,478,577,245.65 - - 2,478,577,245.65 MLR-1–MOR-0.50

ทรัสตรี์ซีต - 32,965,786.79 - 32,965,786.79 3.75 – 5.47

ตัว๋อาวลั - - 393,124,477.86 393,124,477.86 -

เงินกูย้มืระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 329,128,423.23 - 329,128,423.23 3.00 – 5.00

หุน้กู้ - 422,691,047.03 - 422,691,047.03 6.00

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 15,578,967.87 - 15,578,967.87 0.62 – 6.18

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มีดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย

อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี ต่อปี

ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,138,701.85 2,068,820.17 41,187,476.97 112,394,998.99 0.12 – 0.25

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน

เงินฝากสถาบนัการเงิน

ประเภทประจาํ 6 – 12 เดือน - 18,166,181.78 - 18,166,181.78 0.25 – 0.35

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 205,926.83 789,167,670.03 - 789,373,596.86 0.14 – 0.70

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,304,560,664.28 - - 2,304,560,664.28 MLR-0.25–MOR-0.50

ทรัสตรี์ซีต - 6,619,644.10 - 6,619,644.10 5.47

ตัว๋อาวลั - - 260,504,295.07 260,504,295.07 -

เงินกูย้มืระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 339,128,423.23 - 339,128,423.23 3.00 – 5.00

หุน้กู้ - 919,227,043.79 - 919,227,043.79 6.00 – 6.50

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 17,388,746.68 - 17,388,746.68 0.62 – 6.18
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37.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ

ความเ ส่ียงด้านการให้สินเ ช่ือเป็นความเส่ียงท่ีคู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเ งินฝ่ายหน่ึง

จะทาํให้เกิดผลขาดทุนทางการเงินต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยการท่ีไม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพัน

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการกระจุกตวัของการใหสิ้นเช่ือและการไม่ไดรั้บชาํระหน้ี

จากเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเช่ือท่ีอาจเกิดข้ึน

เท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือดงัน้ี

กลุ่มสินทรัพยท์างการเงิน การบริหารความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ

เงินฝากสถาบนัการเงิน การพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินและการให้สินเช่ือกบั

กลุ่มบริษทัฯ

ลูกหน้ี การพิจารณาคุณภาพสินเช่ือของลูกหน้ีจากฐานะการเงินและประสบการณ์การชาํระ

หน้ีในอดีต และการกาํหนดใหลู้กคา้ตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ตามสญัญาร่วมกบัการ

กระจายฐานลูกคา้ภาครัฐและเอกชนใหอ้ยูใ่นสดัส่วนท่ีเหมาะสม

37.5 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินให้

กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาด ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จึงเช่ือวา่มูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสาํคญั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

รวม

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 815,809,280.54 815,809,280.54 815,809,280.54

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,118,699.32 323,503,260.43 324,621,959.75 324,621,959.75

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด

ภาระคํ้าประกนั - 1,106,314,769.36 1,106,314,769.36 1,106,314,769.36

รวม 1,118,699.32 2,245,627,310.33 2,246,746,009.65 2,246,746,009.65
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

รวม

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 2,478,577,245.65 2,478,577,245.65 2,478,577,245.65

ทรัสตรี์ซีต - 32,965,786.79 32,965,786.79 32,965,786.79

ตัว๋อาวลั - 393,124,477.86 393,124,477.86 393,124,477.86

หุน้กู้ - 422,691,047.03 422,691,047.03 424,656,317.88

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 17,732,880.78 17,732,880.78 17,732,880.78

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 44,795,489.00 44,795,489.00 44,795,489.00

รวม - 3,389,886,927.11 3,389,886,927.11 3,391,852,197.96

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

รวม

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 123,945,345.61 123,945,345.61 123,945,345.61

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,115,480.93 18,166,181.78 19,281,662.71 19,281,662.71

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด

ภาระคํ้าประกนั - 789,373,596.86 789,373,596.86 789,373,596.86

รวม 1,115,480.93 931,485,124.25 932,600,605.18 932,600,605.18

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 2,304,560,664.28 2,304,560,664.28 2,304,560,664.28

ทรัสตรี์ซีต - 6,619,644.10 6,619,644.10 6,619,644.10

ตัว๋อาวลั - 260,504,295.07 260,504,295.07 260,504,295.07

หุน้กู้ - 919,227,043.79 919,227,043.79 927,594,900.46

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 18,200,701.76 18,200,701.76 18,200,701.76

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 44,715,342.47 44,715,342.47 44,715,342.47
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

รวม

รวม - 3,553,827,691.47 3,553,827,691.47 3,562,195,548.14

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

รวม

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 811,256,443.73 811,256,443.73 811,256,443.73

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,118,699.32 323,503,260.43 324,621,959.75 324,621,959.75

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด

ภาระคํ้าประกนั - 1,106,314,769.36 1,106,314,769.36 1,106,314,769.36

รวม 1,118,699.32 2,241,074,473.52 2,242,193,172.84 2,242,193,172.84

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 2,478,577,245.65 2,478,577,245.65 2,478,577,245.65

ทรัสตรี์ซีต - 32,965,786.79 32,965,786.79 32,965,786.79

ตัว๋อาวลั - 393,124,477.86 393,124,477.86 393,124,477.86

เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 329,128,423.23 329,128,423.23 329,128,423.23

หุน้กู้ - 422,691,047.03 422,691,047.03 424,656,317.88

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 15,578,967.87 15,578,967.87 15,578,967.87

รวม - 3,672,065,948.43 3,672,065,948.43 3,674,031,219.28
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

รวม

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 112,394,998.99 112,394,998.99 112,394,998.99

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,115,480.93 18,166,181.78 19,281,662.71 19,281,662.71

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด

ภาระคํ้าประกนั - 789,373,596.86 789,373,596.86 789,373,596.86

รวม 1,115,480.93 919,934,777.63 921,050,258.56 921,050,258.56

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 2,304,560,664.28 2,304,560,664.28 2,304,560,664.28

ทรัสตรี์ซีต - 6,619,644.10 6,619,644.10 6,619,644.10

ตัว๋อาวลั - 260,504,295.07 260,504,295.07 260,504,295.07

เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 339,128,423.23 339,128,423.23 339,128,423.23

หุน้กู้ - 919,227,043.79 919,227,043.79 927,594,900.46

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 17,388,746.68 17,388,746.68 17,388,746.68

รวม - 3,847,428,817.15 3,847,428,817.15 3,855,796,673.82

ในระหว่างปีปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าและไม่มีการโอนรายการระหว่าง

ลาํดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดข้ึนประจาํท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
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37.6 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายติุธรรม

ขอ้มูลระดบั 1 ขอ้มูลระดบั 2 ขอ้มูลระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

ตราสารหน้ี 1,118,699.32 - - 1,118,699.32

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน - - 308,389,350.00 308,389,350.00

ท่ีดิน - - 730,005,000.00 730,005,000.00

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

ตราสารหน้ี 1,115,480.93 - - 1,115,480.93

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน - - 195,930,670.00 195,930,670.00

ท่ีดิน - - 730,005,000.00 730,005,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินทางการเงินระยะสั้ น และระยะยาวท่ี

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายติุธรรม

ขอ้มูล

ระดบั 1

ขอ้มูล

ระดบั 2

ขอ้มูล

ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นทางการเงนิหมุนเวยีน

หุน้กู้ - 424,656,317.88 - 424,656,317.88

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หนีสิ้นทางการเงนิหมุนเวยีน

หุน้กู้ - 501,899,050.00 - 501,899,050.00

หนีสิ้นทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

หุน้กู้ - 425,695,850.46 - 425,695,850.46
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38. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้

และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี

38.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯ

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง

บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง

กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง

บริษทั บี-เลย์ พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการลงทุนทางตรง

(จาํหน่ายเงินลงทุนเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564)

บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง

กิจการร่วมคา้ พีซีเอส การร่วมคา้โดยมีบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้

บริษทั เฟรมเทคนิค จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั อีเอสไอ เทรดด้ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั อี.เอส.อินเตอร์เนชัน่แนล (1991) จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั เฟลมเทคนิค อี แอนด์ ซี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ทางออ้ม

บริษทั รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จาํกดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้

บริษทั ไชน่า สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยเินียร่ิง(ประเทศไทย) จาํกดั ผูร่้วมคา้ในการร่วมคา้

38.2 รายการคา้ระหวา่งกนั
(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการกาํหนดราคา สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

บริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม - - 31,758,245.96 -

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม - - 5,835,081.76 5,144,574.97

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี - - 10,539,332.17 10,803,798.07

การร่วมค้า

รายไดค่้าก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 1,456,449,039.67 2,294,539,398.70 1,456,449,039.67 2,294,539,398.70

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 5,472,613.20 8,488,047.91 5,472,613.20 8,488,047.91

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 84,068,662.73 1,472,059.92 84,068,662.73 1,472,059.92

กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน

รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 21,189,408.48 802,325.00 21,189,408.48 802,325.00

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 146,158,268.85 205,357,553.22 146,158,268.85 205,357,553.22

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 3,453,810.75 1,563,615.23 1,453,810.75 1,563,615.23

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ราคาทุน 280,695.28 1,743,298.78 280,695.28 1,743,298.78

ผู้ร่วมค้า

รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 8,061,210.05 73,561,212.00 7,757,910.05 73,561,212.00

ตน้ทุนการก่อสร้าง ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 1,372,683,676.94 2,293,294,703.99 - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 5,472,613.20 8,260,682.70 - -
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38.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ลูกหนีก้ารค้า

บริษทัยอ่ย - - 17,530,557.58 -

การร่วมคา้ - 103,215,331.67 - 103,215,331.67

รวม - 103,215,331.67 17,530,557.58 103,215,331.67

สินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญา

เงนิประกนัผลงานค้างรับ

บริษทัยอ่ย - - 711,384.41 -

การร่วมคา้ 67,391,041.50 20,791,519.35 67,391,041.50 20,791,519.35

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกเกบ็

บริษทัยอ่ย - - 3,245,200.02 -

การร่วมคา้ - 1,431,807,371.38 - 1,431,807,371.38

รวม 67,391,041.50 1,452,598,890.73 71,347,625.93 1,452,598,890.73

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน

บริษทัร่วม

ยอดคงเหลือตน้ปี 19,006,606.13 19,006,606.13 19,006,606.13 19,006,606.13

ใหกู้ย้มืเพ่ิม - - - -

รับชาํระคืน - - - -

ยอดคงเหลือปลายปี 19,006,606.13 19,006,606.13 19,006,606.13 19,006,606.13

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (19,006,606.13) (19,006,606.13) (19,006,606.13) (19,006,606.13)

สุทธิ - - - -

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

บริษทัร่วม 539,203.41 539,203.41 539,203.41 539,203.41

การร่วมคา้ 10,598,497.54 28,435,047.33 10,598,497.54 28,435,047.33

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217,077.50 223,877.50 217,077.50 223,877.50

ผูร่้วมคา้ 154,380.00 1,333,320.00 154,380.00 1,333,320.00

รวม 11,509,158.45 30,531,448.24 11,509,158.45 30,531,448.24

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (699,203.41) (699,203.41) (699,203.41) (699,203.41)

สุทธิ 10,809,955.04 29,832,244.83 10,809,955.04 29,832,244.83
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงนิจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการ

ผูร่้วมคา้ - 125,258,171.73 - -

เงนิทดรองจ่ายอ่ืน

บริษทัยอ่ย - - - 766,871.00

บริษทัร่วม 33,150,481.72 30,258,286.12 33,150,481.72 30,258,286.12

การร่วมคา้ 80,887,143.92 130,264,621.66 80,887,143.92 130,264,621.66

รวม 114,037,625.64 160,522,907.78 114,037,625.64 161,289,778.78

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (33,150,481.72) (30,258,286.12) (33,150,481.72) (30,258,286.12)

สุทธิ 80,887,143.92 130,264,621.66 80,887,143.92 131,031,492.66

เจ้าหนีก้ารค้า

บริษทัยอ่ย - - 351,750.00 -

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,588,700.89 11,478,827.59 35,588,700.89 11,478,827.59

ผูร่้วมคา้ 2,852,510.00 106,627,572.43 - -

รวม 38,441,210.89 118,106,400.02 35,940,450.89 11,478,827.59

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56,266.00 59,530.00 56,266.00 59,530.00

ผูร่้วมคา้ 67,391,041.50 20,791,519.35 - -

รวม 67,447,307.50 20,851,049.35 56,266.00 59,530.00

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน

บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 339,128,423.23 346,128,423.23

กูย้มืเพ่ิม - - - -

จ่ายชาํระคืน - - (10,000,000.00) (7,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายปี - - 329,128,423.23 339,128,423.23

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - -

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ - 18,816.00 - -

กูย้มืเพ่ิม - 133,785.00 - -

จ่ายชาํระคืน - (152,601.00) - -

ยอดคงเหลือปลายปี - - - -

รวม - - 329,128,423.23 339,128,423.23
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

บริษทัยอ่ย - - 64,346,868.43 59,035,661.00

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า

การร่วมคา้ - 125,258,171.73 - 125,258,171.73

เงนิทดรองรับ

ผูร่้วมคา้ 80,887,143.92 130,264,621.66 - -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132,976.84 131,602.95 132,976.84 131,602.95

ผูร่้วมคา้ 7,745,987.54 25,022,806.57 - -

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100,834.93 - -

รวม 7,878,964.38 25,255,244.45 132,976.84 131,602.95

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นเงินกูย้มื

ในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 – 5.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี

38.4 การคํ้าประกนัระหวา่งกนั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดใ้หก้ารคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทั เอส เอ ฟิว

เจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวนเงิน 167.00 ลา้นบาท ตามหมายเหตุ 22

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้ําหนังสือคํ้ าประกนัของสถาบนัการเงิน จาํนวนเงิน

153.36 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 153.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปเป็นหลักประกันการอุทธรณ์การประเมินภาษี

อากรของกิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 40.4

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้นําหนังสือคํ้ าประกันของสถาบันการเงิน

จาํนวนเงิน 651.49 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 1,065.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปเป็นหลกัประกนังานโครงการ

ของกิจการร่วมคา้ พีซีเอส ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ ตามสดัส่วนการร่วมคา้ของบริษทัฯ
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38.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 39,895,027.00 44,230,148.00 38,575,027.00 44,230,148.00

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 1,369,681.34 1,332,340.50 1,369,681.34 1,332,340.50

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 922,682.45 854,212.00 877,766.00 854,212.00

รวม 42,187,390.79 46,416,700.50 40,822,474.34 46,416,700.50

39. ข้อมูลเกีย่วกับกระแสเงนิสด

39.1 รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด

ประกอบดว้ย

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม่ข้ึนจาก

การตีราคาใหม่ - 608,886,708.22 - 608,886,708.22

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าสินทรัพยใ์นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,598,139.00 2,713,174.87 5,598,139.00 2,695,075.00

ภาษีมูลค่าเพิม่ในสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 391,869.73 190,017.61 391,869.73 188,655.25

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม่ข้ึนจาก

ประมาณการร้ือถอน - 200,000.00 - -

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - 26,643.00 - -

ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

หกักลบกบัเจา้หน้ีเงินจอง - 26,643.00 - -

สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสญัญาเช่าเพิม่จาก

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12,638,536.02 22,838,553.49 9,943,241.51 20,683,225.78

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21,926.33 - 21,926.33 -
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

มูลค่าสินทรัพยใ์นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - 1,214,852.80 - 1,214,852.80

ภาษีมูลค่าเพิม่ในสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - 85,039.70 - 85,039.70

โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - 5,229,231.61 - 5,229,231.61

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว้ 17,607,992.25 3,324,805.74 17,440,808.00 157,157.74

39.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564และ 2563 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินมี

รายการเคล่ือนไหวดงัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ยอดคงเหลือตน้ปี การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัท่ี จากกระแสเงินสด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 จากการจดัหาเงิน 31 ธนัวาคม 2564

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,571,684,603.45 332,982,906.85 - 2,904,667,510.30

หุน้กู้

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 498,748,305.50 (500,000,000.00) 423,942,741.53 422,691,047.03

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 420,478,738.29 - (420,478,738.29) -

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 10,904,727.75 (13,106,357.00) 13,145,535.89 10,943,906.64

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 7,295,974.01 - (506,999.87) 6,788,974.14

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 4,203,084.98 (4,183,622.75) 5,990,008.73 6,009,470.96

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,298,827.22 (181,116,387.13) 182,636,843.49 7,819,283.58

เงินปันผลคา้งจ่าย 311,188.59 - - 311,188.59

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 44,715,342.47 (19,853.47) 100,000.00 44,795,489.00

รวม 3,564,640,792.26 (365,443,313.50) 204,829,391.48 3,404,026,870.24
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัท่ี จากกระแสเงินสด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563 จากการจดัหาเงิน 31 ธนัวาคม 2563

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,803,473,047.52 (186,864,416.60) (44,924,027.47) 2,571,684,603.45

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (18,816.00) 18,816.00 -

ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกู้ - (300,000.00) 300,000.00 -

หุน้กู้

ส่วนท่ีหมุนเวยีน - - 498,748,305.50 498,748,305.50

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 496,598,563.96 420,000,300.00 (496,120,125.67) 420,478,738.29

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 2,353,654.25 (11,016,971.74) 19,568,045.24 10,904,727.75

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 4,025,465.76 - 3,270,508.25 7,295,974.01

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 3,011,185.30 (3,011,185.30) 4,203,084.98 4,203,084.98

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,203,761.14 (165,723,286.26) 170,818,352.34 6,298,827.22

เงินปันผลคา้งจ่าย 307,982.89 (95,324,051.29) 95,327,256.99 311,188.59

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 44,715,342.47 44,715,342.47

รวม 3,310,973,660.82 (42,258,427.19) 295,925,558.63 3,564,640,792.26

(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ยอดคงเหลือตน้ปี การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัท่ี จากกระแสเงินสด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2564 จากการจดัหาเงิน 31 ธนัวาคม 2564

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,571,684,603.45 332,982,906.85 - 2,904,667,510.30

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 339,128,423.23 (10,000,000.00) - 329,128,423.23

หุน้กู้

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 498,748,305.50 (500,000,000.00) 423,942,741.53 422,691,047.03

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 420,478,738.29 - (420,478,738.29) -

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 10,092,772.67 (10,092,772.67) 9,601,733.95 9,601,733.95

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 7,295,974.01 (1,660,247.65) 341,507.56 5,977,233.92

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 4,183,622.75 (4,183,622.75) 5,990,008.73 5,990,008.73

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 65,323,195.07 (184,224,145.30) 191,055,814.07 72,154,863.84

เงินปันผลคา้งจ่าย 311,188.59 - - 311,188.59

รวม 3,917,246,823.56 (377,177,881.52) 210,453,067.55 3,750,522,009.59
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(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัท่ี จากกระแสเงินสด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563 จากการจดัหาเงิน 31 ธนัวาคม 2563

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,758,549,020.14 (186,864,416.69) - 2,571,684,603.45

เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346,128,423.23 (7,000,000.00) - 339,128,423.23

หุน้กู้

ส่วนท่ีหมุนเวยีน - - 498,748,305.50 498,748,305.50

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 496,598,563.96 420,000,300.00 (496,120,125.67) 420,478,738.29

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 2,353,654.25 (2,353,654.25) 10,092,772.67 10,092,772.67

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 4,025,465.76 (7,319,944.86) 10,590,453.11 7,295,974.01

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 2,376,418.50 (2,376,418.50) 4,183,622.75 4,183,622.75

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 54,047,951.20 (168,526,054.60) 179,801,298.47 65,323,195.07

เงินปันผลคา้งจ่าย 307,982.89 (95,324,051.29) 95,327,256.99 311,188.59

รวม 3,664,387,479.93 (49,764,240.19) 302,623,583.82 3,917,246,823.56

40. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้

นอกจากหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี

40.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงินดงัน้ี

(หน่วย :ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ

เงินเบิกเกินบญัชี 57.00 - 57.00 57.00 - 57.00

เงินกูย้มืระยะยาว 165.00 (44.99) 120.01 165.00 (45.00) 120.00

หนงัสือคํ้าประกนั 18,578.28 (9,020.76) 9,557.52 17,284.21 (8,289.86) 8,994.35

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน

เลตเตอร์ออฟเครดิต

ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 21,733.30 (4,604.81) 17,128.49 18,342.45 (3,131.87) 15,210.58
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(หน่วย :ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ

เงินเบิกเกินบญัชี 55.00 - 55.00 55.00 - 55.00

หนงัสือคํ้าประกนั 18,578.28 (9,020.76) 9,557.52 17,284.01 (8,289.86) 8,994.15

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน

เลตเตอร์ออฟเครดิต

ทรัสตรี์ซีต และอาวลั 21,733.30 (4,604.81) 17,128.49 18,342.45 (3,131.87) 15,210.58

40.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการจา้งผูรั้บเหมาช่วงดงัน้ี

(หน่วย :ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สญัญาจา้งช่วงรับเหมาก่อสร้าง 2,781.25 1,766.61 2,781.25 1,766.61

40.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือยงัไม่ไดป้ฏิบติั

ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินดงัน้ี

(หน่วย :ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สญัญารับเหมาก่อสร้าง 21,678.39 14,389.06 21,678.39 20,309.44

40.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กิจการร่วมคา้ พีเออาร์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูก

ประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

เพ่ิมเติม และภาษีมูลค่าเพ่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 เพ่ิมเติม พร้อมเบ้ียปรับและเงิน

เพ่ิม จาํนวนเงิน 153.36 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 153.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั ท่ีไดย้ื่นอุทธรณ์ไวแ้ลว้ ปัจจุบนั

การประเมินภาษีอากรอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
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41. คดคีวามทีม่ีนัยสําคญั

41.1 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งสามญั คดีหมายเลขดาํท่ี 829/2561 เพ่ือ

ขอให้การรับโอนหุ้นในบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2549 และวนัท่ี 20 มิถุนายน

2556 ตกเป็นโมฆะ และให้คืนทรัพยแ์ก่โจทก์ ทุนทรัพย์ จาํนวนเงิน 244.94 ลา้นบาท โดยศาลสั่งจาํหน่าย

คดีชัว่คราวเพ่ือรอผลของคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีน้ี ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ท่ีดีใน

คดีความน้ีและคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ จึงไม่ได้สํารองเผื่อความเสียหายจากคดีความน้ีในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

41.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกิจการหลายแห่งซ่ึง

มีทุนทรัพยถู์กฟ้องร้อง จาํนวนเงิน 13.82 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 10.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการท่ีไม่

ปฏิบติัตามสัญญาและเรียกร้องให้กลุ่มบริษทัฯ ชดใช้ค่าเสียหาย ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวยงัไม่อาจทราบได้

ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีดีท่ีจะใชเ้ป็นขอ้ต่อสู้และผลคดีจะเป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มบริษัทฯ ดังนั้ น กลุ่มบริษัทฯ จึงยงัไม่ไดพิ้จารณาตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลของคดี

ดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน

42. การจดัประเภทรายการใหม่

งบการเงินของงวดก่อนท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สามารถ

เปรียบเทียบไดก้บัการจดัประเภทรายการในงบการเงินของปีปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับปีหรือส่วนของผู ้

ถือหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้โดยสรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย :บาท)

งบการเงินรวม

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม จดัประเภทรายการใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,616,399,945.92 (44,715,342.47) 2,571,684,603.45

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 44,715,342.47 44,715,342.47
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43. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2565 ไดมี้มติอนุมติัให้

เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2565 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสําหรับปี 2564 เป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติม จาํนวนเงิน 1.40 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ สาํหรับผ

ลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 (กาํไรสุทธิหลงัหักสํารองตามกฎหมาย) ในอตัราหุ้นละ 0.019 บาท รวมจาํนวนเงิน

25.87 ลา้นบาท ทั้งน้ีมติดงักล่าวจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป

44. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565

______________________________
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ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปีนั้นฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง

วา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอ

รับรองวา่

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมี ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้

นายธาดา ชุมะศารทูล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายธาดา ชุมะศารทูล กาํกบัไว้

บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหาร

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

ผู้รับมอบอาํนาจ นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั



                                                  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกลุ
อายุ สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ

ประสบการณ์ทํางานต้ังแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัว ระหว่าง การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าท่ี

 (จํานวนหุ้น) ผู้บริหาร และทักษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

1 นายเสวก ศรีสุชาต 69           177,444,214  ไม่มี ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 2531-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- ประธานกรรมการบริษทั (13.03%) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2531-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- ประธานกรรมการบริหาร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปรอ.4313 2543-2544 นายกสมาคม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย

ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 2532-2545 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั แมพส์  คอนสตรัคชัน่  จาํกดั รับเหมาติดตั้งงานก่อสร้างอาคารและโรงงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อี.เอส  อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประกอบตูส้วทิซ์บอร์ดไฟฟ้า

แรงสูงและตํ่า

2531 -ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟรม เทคนิค จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัสาํหรับอาคาร

และโรงงาน

2533-2545 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั สุโขทยั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์  Building Automation System และ

ระบบ  SCADA  จากสหรัฐอเมริกา

2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ตวัแทนจาํหน่าย  Fire Pump และป๊ัมนํ้าจากสหรัฐอเมริกา

2535-2545 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั โปรสตาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โรงงานผลิตวสัดุฉาบป้องกนัอคัคีภยั 

2540-2545 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั แอด็วา๊นซ์  เพาเวอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั บริษทัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานทั้งอาคารสูงและ

โรงงานอุตสาหกรรม

2540-2545 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เพาเวอร์ เน็คเวอร์คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั รับงานระบบวศิวกรรมในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม, 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และ สหภาพพม่า

2543-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนิูมา เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทัว่ไป 

2532-2545 กรรมการ บริษทั รัตนโกสินทร์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั นาํเขา้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชนิด

2532-2545 กรรมการ บริษทั อินทิเกรท เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั นาํเขา้อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศทุกชนิด

2544-2545 กรรมการ บริษทั ช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย จาํกดั ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม

ในต่างประเทศ

2538-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อี เอส ไอ เทรดด้ิง จาํกดั จาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

2547-2559 กรรมการ บริษทั เพาเวอร์ พรอสเพค จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย กระแสไฟฟ้าและพลงังานไอนํ้า

2 นายอาํนวย   กาญจโนภาศ 66             39,960,712  ไม่มี ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 2531-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- รองประธานกรรมการบริษทั (2.93%) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    2545-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหารอาวโุส บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- กรรมการบริหาร ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 2548-2561 รองประธานกรรมการบริหารสายวศิวกรรมระบบ 1 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- รองประธานกรรมการบริหารอาวโุส มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 2545-2547 รองประธานกรรมการบริหารสายวศิวกรรมไฟฟ้า บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

2531-2545 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรมไฟฟ้า, ส่ือสาร บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

2532-2545 กรรมการบริหาร บริษทัแมพส์  คอนสตรัคชัน่  จาํกดั รับเหมาติดตั้งงานก่อสร้างอาคารและโรงงาน

2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อี.เอส  อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประกอบตูส้วทิซ์บอร์ดไฟฟ้า

แรงสูงและตํ่า

2543-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนิูมา เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทัว่ไป 

2535-2545 กรรมการ บริษทั โปรสตาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โรงงานผลิตวสัดุฉาบป้องกนัอคัคีภยั 

2540-2545 กรรมการ บริษทั เพาเวอร์ เน็คเวอร์คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั รับงานระบบวศิวกรรมในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม, 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และ สหภาพพม่า

2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟรม เทคนิค จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัสาํหรับอาคาร

และโรงงาน

2532-2545 กรรมการ บริษทั รัตนโกสินทร์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั นาํเขา้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชนิด

2532-2545 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สุโขทยั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์  Building Automation System และ

ระบบ  SCADA  จากสหรัฐอเมริกา

2532-2545 กรรมการ บริษทั อินทิเกรท เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั นาํเขา้อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศทุกชนิด

2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อี เอส ไอ เทรดด้ิง จาํกดั จาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

2540-2545 กรรมการ บริษทั แอด็วา๊นซ์  เพาเวอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั บริษทัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานทั้งอาคารสูงและ

โรงงานอุตสาหกรรม

2547-2559 กรรมการ บริษทั เพาเวอร์ พรอสเพค จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย กระแสไฟฟ้าและพลงังานไอนํ้า

3 นายพสินัต ์จินตนาภกัดี 73               3,304,660  ไม่มี ปริญญาตรี   สาขาวศิวกรรมโยธา 2547-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- กรรมการบริษทั (0.24%)                           มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2548-2559 รองประธานกรรมการอาวโุส สายก่อสร้าง บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- กรรมการบริหาร 2543-2547 รองประธานกรรมการบริหาร สายก่อสร้าง บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

2543-2545 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรมโยธา บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

2530-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนิูมา เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทัว่ไป 

2530-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรสตาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โรงงานผลิตวสัดุฉาบป้องกนัอคัคีภยั 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1



                                                  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั เอกสารแนบ 1

ช่ือ-สกลุ
อายุ สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ

ประสบการณ์ทํางานต้ังแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
(ปี) ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัว ระหว่าง การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าท่ี

 (จํานวนหุ้น) ผู้บริหาร และทักษะของการเป็นกรรมการ ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

4 นายสมประสงค ์บุญยะชยั 66  -  ไม่มี ปริญญาเอก 2565-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บมจ.โอสถสภา อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทย

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 2564-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บมจ.ไทยคม เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร

สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2560-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั บีอีซี เวลิด ์จาํกดั (มหาชน) บริการ ส่ือ ส่ิงพมิพ์

ปริญญาโท 2560-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บมจ.ดุสิตธานี การท่องเท่ียวและสนัธนาการ

- สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 2559-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บมจ.อินทชั โฮลด้ิง ส่ือสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ

  สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 2559-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บมจ.อินทชั โฮลด้ิง ,บมจ.แอดวานซ๊ อินโฟร์ เซอร์วสิ

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปรอ.4313 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินทชั โฮลด้ิง ส่ือสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บญัฑิต (IE) 6/2551-12/2558 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทชั (บมจ.อินทชั โฮลด้ิงส์) ส่ือสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 6/2551-12/2558 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (AIS) ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

7/2550-7/2551 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทชั (บมจ.อินทชั โฮลด้ิงส์) ส่ือสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ

7/2550-7/2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (AIS) ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

2543-6/2550 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ ส่ือสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ

2545-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

2543-2550 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (AIS) ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

2542-2543 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (AIS) และบริษทัในเครือ ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

2540-2541 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั Shin-IT จาํกดั ส่ือสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ

2540-2541 กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (AIS) และบริษทัในเครือ ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

2536-2539 กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (AIS) ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

5 ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ 61  -  ไม่มี ดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจ 2545-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 2546-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศูนยน์กับญัชี พี เอ เอส จาํกดั ใหบ้ริการตรวจสอบดา้นบญัชี ดา้นบริหาร

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2543-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการฝึกอบรมสมัมนา

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2536-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สิรินทร์ ซีพเีอ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายหลอดพลาสติก ถุงซิป ถุงพลาสติก

ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การสอบบญัชี) 2533-2536 ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายและการบญัชี จาํกดั สาํนกังานตรวจสอบบญัชี

มหาวทิยาลยัยธรรมศาสตร์ 2529-2533 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน บริษทั สยามยามาฮ่า จาํกดั ผลิต นาํเขา้ ส่งออก ซ้ือ ขาย และจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) 2526-2529 หวัหนา้สายตรวจสอบ สาํนกังานสอบบญัชีซี ดี ไอ เอ สาํนกังานตรวจสอบบญัชี

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

6 พลโทสินชยั นุตสถิตย์ 74  -  ไม่มี วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปรอ.4313 2545-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์ 2549-2550 ผูท้รงคุณวฒิุพเิศษกองทพับก กองทพับก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 2548-2549 ท่ีปรึกษากระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

2547-2548 รองแม่ทพัภาคท่ี 4 กองทพับก

7 นางชุติมา  อยูส่าธร 62                 240,600  ไม่มี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 2562-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- กรรมการบริษทั (0.01%) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2562-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- กรรมการบริหาร Mini MBA รุ่นท่ี 20  2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีการเงิน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2552-2562 รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ 2550-2552 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซลูชัน่ พลสั อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน

และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546-2549 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจ เจ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

2544-2546 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน/รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. นวนคร พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยแ์ละนิคมอุตสาหกรรม

2542-2543 First Vice President  ฝ่ายพฒันาธุรกิจสินเช่ือนครหลวง 7           ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) / สาํนกังานใหญ่ สถาบนัการเงิน

2538-2542 Vice President ฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารสหธนาคาร/สาํนกังานใหญ่ สถาบนัการเงิน

2535-2536 Assistant Vice President ฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารสหธนาคาร/สาํนกังานใหญ่ สถาบนัการเงิน

2533-2534 ผูจ้ดัการการตลาด ศูนยบุ์คคลธนกิจ ธนาคารเอเซีย/สาํนกังานใหญ่ สถาบนัการเงิน

2531-2533 ผูช่้วยผูจ้ดัการ สายสินเช่ือ สาํนกัสาธร ธนาคารเอเซีย/สาํนกังานใหญ่ สถาบนัการเงิน

2529-2531 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ืออาวโุส ฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารเอเซีย/สาํนกังานใหญ่ สถาบนัการเงิน

2526-2529 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ฝ่ายสินเช่ือกลาง ธนาคารเอเซีย/สาํนกังานใหญ่ สถาบนัการเงิน

8 นายธาดา ชุมะศารทูล 63  -  ไม่มี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ 2548-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

- เลขานุการบริษทั Woodbury University U.S.A 2545-2547 กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ บริษทั เจนเนอรัล เมเตอร์ แอค็เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัเงินทุน

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (การปกครอง) 2534-2544 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือและบริหารความเส่ียง ธนาคาร HSBC Thailand สถาบนัการเงิน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2529-2533 หวัหนา้หน่วยสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

ช่ือ-สกลุ
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ฯ

บจ. พีแอลอ ีอนิเตอร์ฯ

(เดิมช่ือ บจ.ยูนิมาฯ)
บจ.เทคเนอร์

บจ.เอส เอ พี เอส 2007 

โ ฮลด้ิง
บจ. เฟรม เทคนิค

บจ. ยูไนเต็ดเพาเวอร์ 

เอน็จิเนียร่ิง

บจ. อ.ีเอส อนิเตอร์

เนช่ันแนล (1991)
บจ. อ ีเอส ไอ เทรดด้ิง

หมายเหตุ

(PLE) (PLE Inter) (TN) (SAPS) (FAME) (UNITED) (ES Inter) (ESI)

1 นายเสวก ศรีสุชาต // , xx // / / , x / / / /

2 นายอาํนวย กาญจโนภาศ / , x / / , x / / /

3 นายพสินัต ์จินตนาภกัดี / , x / / , x

4 นายสมประสงค ์บุญยะชยั /

5 ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ /

6 พลโทสินชยั นุตสถิตย์ /

7 นางชุติมา  อยูส่าธร / , x

8 นายธาดา  ชุมะศารทูล x

// = ประธานกรรมการ    / = กรรมการบริษทั   xx = ประธานกรรมการบริหาร   x = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 1



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษทัไดมี้การจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี เพ่ือติดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏิบติังานแต่ละฝ่าย ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ และรายงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยมี นายเอกชยั บุดดา ตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผูดู้แล

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน

นายเอกชยั บุดดา - ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายใน - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายใน บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - การอบรมสัมมนา และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- Evaluating Internal Control: A COSO Based Approach สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- การปฏิบติังานตรวจสอบสาํหรับผูต้รวจสอบมือใหม่ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- Operation Auditing สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- Leadership Skills for Auditors สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- การบริหารงานตรวจสอบภายใน สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ สภาวชิาชีพบญัชี

- วิธีการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน สภาวชิาชีพบญัชี

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสูตร 1 และ หลกัสูตร 2 สภาวชิาชีพบญัชี

- เทคนิคการเขียนรายงานตรวจสอบภายใน สภาวชิาชีพบญัชี

- Enterprise Risk Management in Practice สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

- Anti-Corruption : The Practical Guide

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD)

- การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Risk Management) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 1



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน

- คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

- การตีความขอ้กาํหนด ISO 9001 : 2015 บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง

- การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015 บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง

- Succession Planning & Management บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง

- การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง

- การใชม้าตรการทางวินยัเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูจ้ดัการ หวัหนา้

สายงาน บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง

- การบริหารสัญญาและขอ้เรียกร้องในโครงการก่อสร้าง บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 2



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4 หนา้ท่ี 1

เอกสารแนบ 4 : รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการบริษทั

การคาดการณ์วา่อุตสาหกรรมก่อสร้างใน ปี 2564 และ 2565 ของประเทศไทย ในส่วนของภาครัฐจะมีการขยายตวั

ประมาณ 6-7% มูลค่ารวมประมาณ 7-8 แสนลา้นบาท และในภาคเอกชนน่าจะขยายตวัประมาณ 4-5% มูลค่ารวมประมาณ

4-5 แสนลา้นบาท แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 ทาํให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งของ

ภาครัฐและภาคเอกชนตอ้งชะลอโครงการออกไป ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์กิดการชะลอตวัอย่างมาก ซ่ึงผลดงักล่าว

ขา้งตน้ทาํให้บริษทัรับเหมาก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ แข่งขนักนัอยา่งมากเพ่ือท่ีจะชนะการประมูล

งานโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีเกิดข้ึนในปี 2564 บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีมีงานในมือ

(backlog) และมีความพร้อมทั้งความสามารถในการทาํงานและฐานะการเงิน ก็ตอ้งทาํงานและบริหารจดัการดว้ยความ

ระมดัระวงัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเร่ืองการควบคุมตน้ทุนต่าง ๆ จึงสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่วนบริษทั

รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเลก็ ท่ีขาดการบริหารจดัการท่ีดี ไม่มีงานในมือ ไดมี้การลดการรับงาน และ/หรือ ปิด

ตวัไปเป็นจาํนวนมากจากสาเหตุดงักล่าว

ในปี 2564 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลางของภาครัฐและภาคเอกชนหลาย

โครงการ ชนะการประมูล รวม 23 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน จาํนวน 8.6 พนัลา้นบาท และหลงัจากการรับรู้รายไดใ้นปี

2564 จาํนวนรวม 7.37 พนัลา้นบาท ทาํให้ ณ ตน้ปี 2565 บริษทัมีงานในมือ (backlog) 21.6 พนัลา้นบาท ท่ีจะรับรู้รายไดใ้น

ปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป นอกจากนั้น บริษทัยงัมีแผนการท่ีจะเขา้ร่วมประมูลงานโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่กบับริษทั

รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึง การเขา้รับงานจากภาคเอกชนรายใหญ่โดยคาดวา่จะ

ไดรั้บงานเพิ่มเติมในปี 2565 อีกประมาณ 8.2 พนัลา้นบาท

ในปี 2564 บริษทัมีผลการดาํเนินการดีข้ึนกว่าปี 2563 เน่ืองจากมีงานในมือ (backlog) อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี บริษทัมี

สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 13.9 % จาก 11.9 พนัลา้นบาทในปี 2563 เป็น 13.6 พนัลา้นบาทในปี 2564 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึน

ของสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึน 13.4% จาก 9.9 พนัลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 11.2 ลา้นบาท ในปี 2564 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและมูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ สาํหรับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 16.7% เป็นการเพ่ิมข้ึน

ของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั เพิ่มจาก 789.4 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 1.11 พนัลา้นบาทในปี 2564 และในส่วน

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีราคาตลาดสูงข้ึน จาก 195.9 ลา้นบาทเป็น 308.4 ลา้นบาทในปี 2564 ในขณะท่ีหน้ีสิน

รวมเพ่ิมข้ึน 16.04% จาก 9.35 พนัล้านบาทเป็น 10.85 พนัล้านบาทในปี 2564 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสิน

หมุนเวียนเพิ่มจาก 8.53 พนัลา้นบาทเป็น 10.43 พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึน 22.31% ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของเงินรับ

ล่วงหนา้โครงการและเจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 823.8 ลา้นบาท เป็น 420.6 ลา้นบาท เป็นผลจากการจ่าย

คืนหุ้นกู้ จาํนวน 420.48 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุ้นปรับตวัเพิ่มข้ึน 6.5% จาก 2.58 พนัลา้นบาท เป็น 2.75 พนัลา้นบาท

เป็นผลมาจากกาํไรในปี 2564

เอกสารแนบ 5 หนา้ท่ี 1



บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายไดใ้นปี 2564 ลดลง 12.0% จาก 8.76 พนัลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 7.66 พนัลา้นบาท เป็นผลมาจากสถานการณ์

covid 19 ทาํให้เกิดการขาดแคลนแรงงานแต่มีกาํไรขั้นตน้ดีข้ึนจาก 1.1% ในปี 2563 เป็น 8.42% ในปี 2564 เน่ืองจากมีการ

ควบคุมตน้ทุนทางตรงไดดี้ข้ึน บริษทัมีกาํไรก่อนภาษี จาํนวน 277.9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 199.8 ลา้นบาทในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากตน้ทุนในดา้นการบริหารลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัแมว้า่ตน้ทุนทางการเงินจะสูงขึ้นเลก็นอ้ยเม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2563 บริษทัมีกาํไรสาํหรับปีในงบการเงินรวมดีข้ึน เป็น 155.7 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เป็น 181.1 ลา้นบาท ทาํให้มีกาํไรต่อหุ้น 0.11 บาท และ 0.13 บาทในปี 2564 สวนกระแสเงินสดปลายปีเพ่ิมข้ึนจาก 123.9

ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 815.8 ลา้นบาท ในปี 2564 ซ่ึงเป็นผลดีต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั แมว้า่ผลการดาํเนินงานของ

บริษทัมีการปรับปรุงดีข้ึนกวา่ปี 2563 แต่ยงัต ํ่ากวา่เป้าหมายของบริษทัไดก้าํหนดไว้ กาํไรขั้นตน้ท่ี 8.5% ยงัคงตอ้งปรับปรุง

ให้ดีข้ึน อตัราส่วน D/E ปรับตวัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 3.62 เป็น 3.95 ซ่ึงยงัอยูใ่นเกณฑใ์กลเ้คียงกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาด

ใหญ่ ซ่ึงสถาบนัการเงินและนกัลงทุนทัว่ไปท่ีใหก้ารสนบัสนุนยงัยอมรับ

บริษทัไดป้รับปรุงกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึน โดยไดก้าํหนดกลยุทธ์ของทุก

หน่วยงานของบริษทัให้บริหารจดัการและดาํเนินการตามกรอบของ ESG ให้ความสําคญักบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มทั้งใน

บริเวณโครงการท่ีปฏิบติังาน ในเร่ืองของขยะและมลภาวะต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานในโครงการ หรือ

ประชาชนบริเวณขา้งเคียง เนน้เร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่ีดีเป็นสาํคญั การเลือกคดัสรรและใชว้สัดุต่าง ๆ ท่ีส่ง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด การส่งเสริมและพฒันาพนกังานและแรงงานให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มทั้งใน

ดา้นเทคนิคงานก่อสร้างและติดตั้งระบบ เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้บริษทัผลิตผลงานท่ีดีให้กบัลูกคา้และเป็นท่ียอมรับของ

สังคมโดยทัว่ไป บริษทัให้ความสําคญักบั Value Chain มาโดยตลอด มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการ

ทาํงาน รวมถึงใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองของนวตักรรมสาํหรับงานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างใหม่ ๆ

บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัท่ีอยูใ่นกรอบของ

บรรษทัภิบาล มีการพิจารณาควบคุมดูแลความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัท่ีตํ่า และสามารถกาํหนดวิธีการแกไ้ข

ปรับปรุง และลดความเส่ียงในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

บริษทัให้ความสาํคญักบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (Stakeholder) เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่ง

มัน่คงและย ัง่ยืน ซ่ึงในระยะกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา การสนับสนุนท่ีได้รับจากลูกคา้ คู่คา้ ผูบ้ริหารและพนักงาน รวมถึง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ เป็นพลงัสาํคญัท่ีทาํให้บริษทัมีความเจริญกา้วหนา้และยัง่ยืนต่อไป คณะกรรมการ

บริษทัจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี

นายเสวก ศรีสุชาต

ประธานกรรมการบริษทั

เอกสารแนบ 5 หนา้ท่ี 2



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผูถื้อหุน้

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น

ผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความชาํนาญและประสบการณ์หลากหลาย โดยมีนายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ นายสมประสงค์ บุญยะชยั และพลโทสินชยั นุตสถิตย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี

องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง

เป็นอิสระตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท.ทั้งน้ี ในปี 2564 มีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งส้ิน 4 คร้ัง ซ่ึงกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง มีการหารือร่วมกบัหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่งเป็นอิสระ ถึง

การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ความเห็นของผูส้อบบญัชี ประเดน็ท่ีพบจากการสอบทานและตรวจสอบรายงานทาง การเงิน

ตลอดจนการทาํงานร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้งัน้ี

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงิน ทั้งขอ้มูล ทางการ

เงินเฉพาะกิจการและขอ้มูลทางการเงินรวมรายไตรมาส และประจาํปี ร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

การเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานผูส้อบบญัชี โดยการพิจารณาความเช่ือถือได้

ของตวัเลขประมาณการ ขอ้สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบหากมีการ

เปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือได้

และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บ

2. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย การกํากบัดูแลกิจการทีด่ี และการควบคุมภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึง กฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีกฎหมาย

ใหม่จะมีผลบงัคบัใช้ ความพร้อมในการรับมือ ความเส่ียงและภยัคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา เพ่ือใหส้ามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเกิดการพฒันา อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ท่ี

เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ
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3. การกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัแผนงานตรวจสอบประจาํปี การ

ปฏิบติังานตามแผน รับทราบผลการตรวจสอบและการติดตามปรับปรุงแกไ้ขประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญั และพิจารณาความเป็น

อิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน อีกทั้งยงัไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาและยกระดบังานตรวจสอบภายใน ทั้งในดา้น

การใหค้วามเช่ือมัน่และ การใหค้าํปรึกษา ตลอดจนใหค้วามสาํคญัในการเตรียมพร้อมอตัรากาํลงัและการพฒันาบุคลากร

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ความรู้ ความสามารถ และปฏิบติังาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมใหพ้นกังาน มีวฒิุบตัรเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ สนบัสนุนการนาํระบบ บริหารจดัการงาน

ตรวจสอบและเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูลมาช่วยจดัการงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหส้ามารถทาํงานได้ โดยไม่มีขอ้จาํกดัของ

เวลาและสถานท่ี รวมถึงกาํกบัใหมี้การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และมีการปฏิบติังานใหก้า้วทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

4. การพจิารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาําปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

คดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก ผลงาน ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมทั้งตอ้งไม่ขดัต่อประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและขอ

อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย ความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนไดใ้หข้อ้คิดเห็น

และคาํแนะนาํต่างๆ อยา่งสร้างสรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นวา่ บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มไดใ้หค้วามสาํคญั

ต่อกาดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีแสดงขอ้มูลท่ีไม่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคญัและเช่ือถือได้ สอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการอยา่งเหมาะสม

เพียงพอ มีกระบวนการกาํากบัดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมทั้งไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ)์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)
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