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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วิสัยทัศน์  

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ให้บริกำร  (EPC) Engineering, Procurement and Construction       

กลุม่อตุสำหกรรมพลงังำน โดยเฉพำะลกูค้ำส ำรวจและผลิตน ำ้มนั ก๊ำซธรรมชำติตลอดจนอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทได้มี

กำรพฒันำกลยทุธ์ที่ดีอยำ่งตอ่เนื่องในธุรกิจอตุสำหกรรมดงักลำ่วมำโดยตลอด  

บริษัทมุ่งเน้นให้บริกำรเชิงวิศวกรรมออกแบบ,ก่อสร้ำง,บ ำรุงรักษำซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำงๆ แก่กลุ่มอุตสำหกรรม

ดงักล่ำว รวมถึงกำรจัดส่งพนกังำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อร่วมปฏิบัติงำนกับบริษัทชัน้น ำทัง้งำนบนฝ่ังและนอก

ชำยฝ่ัง (Onshore & Offshore) ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกำรท ำงำนของบริษัทให้ควำมส ำคัญสูงสุดในด้ำน

คุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ทัง้ด้ำนบุคลำกร วสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และสภำพแวดล้อม รวมถึง  

คณุภำพของงำน ที่สง่มอบให้กบัลกูค้ำด้วย  

วัตถุประสงค์   

เรำจะเป็นผู้ให้บริกำรท่ีได้รับกำรยอมรับสงูสดุ ทัง้ด้ำนวิศวกรรม บคุลำกร สิง่อ ำนวยควำมสะดวก อปุกรณ์เคร่ืองมือใน 

อตุสำหกรรมพลงังำน น ำ้มนัและก๊ำซ ทัง้ต้นน ำ้และปลำยน ำ้, ปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมที่เก่ียวข้อง 

พันธกิจของบริษัท 

 เป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรด้ำนออกแบบ วำงแผน ก่อสร้ำง วสัดอุุปกรณ์ (EPC) Engineering, Procurement and 

Construction  ที่ครบวงจรในอุตสำหกรรมพลงังำน น ำ้มันและก๊ำซปิโตรเคมี และพลงังำนทำงเลือกที่เก่ียวข้อง    

ทัง้ภำยในประเทศและระดบัภมูิภำค 

 ให้บริกำรจัดหำบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญเพื่อปฏิบัติงำนในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตน ำ้มันและก๊ำซทัง้

ภำยในประเทศและระดบัภมูิภำค 

 บริหำรต้นทนุกำรด ำเนินกำร และกำรให้บริกำรลกูค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจทัง้หมดบรรลุ

เป้ำหมำย 

 มุ่งมั่นพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้เพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถควำมเจริญเติบโตของบริษัทและเพื่อกำรพฒันำบคุลำกรให้บรรลเุป้ำหมำยตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ 

 มุ่งเน้นกำรบริหำรกำรจดักำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและยึดหลกัธรรมำภิบำลเพื่อกำรบริหำรจดักำรอย่ำง

โปร่งใส สู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น พันธมิตรทำงธุรกิจ 

พนกังำนในองค์กร รวมถึงสงัคมและสิง่แวดล้อม 
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ค่านิยมขององค์กร 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดคำ่นิยมขององค์กร เพ่ือเป็นวิถีทำงและวฒันธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

ให้บคุลำกรขององค์กรได้ยึดถือและปฏิบตัไิปในแนวทำงเดียวกนั 

P : Prosperity 

: มุง่เน้นควำมส ำเร็จของผลงำน กำรให้บริกำร ท่ีสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

A : Accountability 

: มุง่เน้นกำรท ำงำนด้วยควำมมีสำมญัส ำนกึรับผิดชอบ ในหน้ำท่ี  

E : Efficiency 

: มุง่เน้นควำมมีประสิทธิภำพในเร่ืองของต้นทนุ คณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรให้บริกำรเพ่ือ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
 

รักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจให้บริการ ให้บริการ 

ด้านออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์   
 

Engineering, Procurement and Construction (EPC) ในประเทศไทย 
 

บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นผู้ น ำกำรให้บริกำรครบวงจร ด้ำน Engineering, Procurement and Construction (EPC) 
โดยเร่ิมตัง้แตก่ำรออกแบบ วำงแผน ก่อสร้ำง จดัหำวสัดอุปุกรณ์ตลอดจนกำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ลกูค้ำในอตุสำหกรรมพลงังำน 
ได้แก่ น ำ้มัน ก๊ำซ และปิโตรเคมี ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทนอกจำกนีบ้ริษัทยงัให้ควำมสนใจในกำรขยำยธุรกิจออกไป       
ในอตุสำหกรรมกำรบริหำรจดักำรน ำ้ครบวงจร 

 

แผนพัฒนาธุรกิจ 
บริษัทได้วางกลยุทธ์การขยายธุรกิจดังนี ้ 

1. บริษัทได้พัฒนำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเพื่อขยำยขอบเขตของงำนและรองรับงำนด้ำนออกแบบวำงแผน 

ก่อสร้ำงวสัดอุปุกรณ์  Engineering, Procurement and Construction (EPC)  อยำ่งรวดเร็วและตอ่เนื่อง 

2. บริษัทมองหำโอกำสทำงธุรกิจที่กำรบริหำรจดักำรน ำ้ครบวงจรทัง้ในภำคอตุสำหกรรมและภำครัฐ 

3. บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย กำรบริหำรจดักำรน ำ้ ธุรกิจ Trading อุปกรณ์ที่เก่ียวกบัอตุสำหกรรม 

Oil & Gas และมองหำโอกำสกำรลงทนุกบักำรท ำธุรกิจใหม่ต่ำง ๆ เช่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัและก๊ำซที่ก่อให้เกิด

รำยได้ให้กบับริษัท 
 

บริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำรปฏิบตัิตำมแผนและได้มีกำรลงทนุพฒันำบคุลำกรของบริษัทที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและสว่นท่ีเสริม

เข้ำมำใหม่เพื่อเติบโตตำมเป้ำหมำยที่บริษัทวำงไว้ รวมถึงได้มีกำรส่งเสริมเทคโนโลยีน ำมำประยุกต์ใช้ รวมถึงเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและกำรแขง่ขนัของบริษัท 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพฒันำที่ส ำคญัเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจและกำรบริหำรงำนในระยะเวลำหลำย
ปีที่ผำ่นมำ ดงัตอ่ไปนี ้
ปี 2557 

 บริษัทฯ ได้รับงำนก่อสร้ำงส ำนกังำนที่มีกำรออกแบบและใช้วสัดทุี่ประหยดัพลงังำน มลูคำ่ 130,000,000 บำท ตำม
โครงกำรก่อสร้ำงส ำนกังำนสเีขียวประหยดัพลงังำนของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

 เดือนมิถุนำยน 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท               
(หนึง่บำท) เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดัในรำคำหุ้นละ 0.60 บำท 

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปีที่ผ่านมา 

เดือนมิถุนำยน 2557 บริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ ำนวนทัง้สิน้ 550,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด       
ซึง่ไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทในรำคำหุ้นละ 0.60 บำท เป็นเงิน 330 ล้ำนบำท แตม่ีผู้มำใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
เพียง 350,000,000 หุ้น เป็นเงิน 210 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดรำยช่ือและจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ ดงันี  ้

รายชื่อ จ านวนหุ้น % 

1 นำยชนะชยั ลนีะบรรจง 110,000,000 20.00% 

2 นำยกลวชัร ตัง้จำรุ 50,000,000 9.09% 
3 นำงสำววรณนั ปัญจวรญำณ 50,000,000 9.09% 

4 นำยสเุทพ ศิริจนัทโรภำส 50,000,000 9.09% 
5 นำยวรวิทย์ ลนีะบรรจง 33,000,000 6.00% 

6 นำงสำวจรีุพร กวีวิโรจน์กลุ 20,000,000 3.64% 
7 นำยสรุพงษ์ เตรียมชำญชยั 20,000,000 3.64% 

8 นำยสมชำย อคัคนีวำณิชย์ 10,000,000 1.82% 
9 นำงสำวจรัลรัตน์ บวัปรำงค์ 7,000,000 1.28% 

รวม 350,000,000 100.00% 
 

เดือนตุลำคม 2557 บริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ ำนวนทัง้สิน้ 700,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดัซึ่งไม่ได้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบับริษัทในรำคำหุ้นละ 0.60 บำท เป็นเงิน 420 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดรำยช่ือ
และจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ ดงันี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้น % 

1 คณุแสวง          ศิริจนัทโรภำส 100,000,000 14.29% 
2 คณุธีระวฒุิ สูส่ขุ 100,000,000 14.29% 
3 คณุเยำวณี นิรันดร 100,000,000 14.29% 
4 คณุจิรวฒุิ ควุำนนัท์ 85,000,000 12.14% 
5 คณุเชิญพร เต็งอ ำนวย 60,000,000 8.57% 
6 คณุปฏิญญำ เทวอกัษร 40,000,000 5.71% 
7 คณุวรำวธุ ยนัต์เจริญ 34,000,000 4.86% 
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8 คณุแพรวผกำ สวุรรณโพธ์ิ 34,000,000 4.86% 
9 คณุศกัดิ์ชยั ยอดวำนิช 30,000,000 4.29% 
10 คณุวิภำวดี จิรรัตนชล 22,000,000 3.14% 
11 คณุบญุฤทธ์ิ เรืองวณิช 20,000,000 2.86% 
12 คณุนิภำ ชลสำยพนัธ์ 16,000,000 2.28% 
13 คณุมำรยำท ตรีวิมล 16,000,000 2.28% 
14 คณุอนงค์พร มโนพิเชฐวฒันำ 14,000,000 2.00% 
15 คณุมำนิต มสัยวำณิช 10,000,000 1.43% 
16 คณุจกัรพล ทองเจริญ 10,000,000 1.43% 
17 คณุศกัดำ ชำติวิวฒัน์พรชยั 5,000,000 0.71% 
18 คณุสำทร เลศิชวนะ 4,000,000 0.57% 

รวม 700,000,000 100.00% 

โดยบริษัทมีวตัถปุระสงค์กำรใช้เงินท่ีได้จำกกำรเพิ่มทนุดงักลำ่วเพื่อกำรช ำระหนีก้ำรใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร

และกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ซึง่จะท ำให้บริษัทได้รับประโยชน์จำกกำรเพิ่มทนุดงันีค้ือ 

 - เพือ่ลดภำระคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินและกำรสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือทำงกำรค้ำ 

 - เพื่อแก้ไขปัญหำสภำพคลอ่งทำงกำรเงินของบริษัท และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 

- กำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นจำกรำยได้และผลก ำไรท่ีได้รับจำกกำรลงทนุในโครงกำรใหม่ 

- เพิ่มควำมแข็งแกร่งของโครงสร้ำงทำงกำรเงินและฐำนะทำงกำรเงินให้แก่บริษัท  

 เมื่อเดือนตลุำคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 700,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

(หนึง่บำท) เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดัในรำคำหุ้นละ 0.60 บำท 

 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ (PAE-W1) จ ำนวน 

1,364,539,174 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม อตัรำ 2 หุ้นสำมญั ได้รับ PAE-W1 จ ำนวน 1 หน่วย รำคำเสนอขำย 0.00 

บำท โดยผู้ ถือ PAE-W1 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของ PAE จ ำนวน 1 หุ้น ในรำคำ 0.50 บำทต่อหุ้น ท ำให้

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 4,093,617,523 บำท และทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 2,729,078,349 บำท 

 เดือนธันวำคม 2557 มีผู้ ถือ PAE-W1 ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ PAE จ ำนวน 1,088,000 หุ้ น ท ำให้บริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียนช ำระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 2,730,166,349 บำท 

ปี 2558 

 เดือนมกรำคม 2558 บริษัทได้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในกำรให้บริกำรด้ำนอุตสำหกรรมน ำ้มนัและธรรมชำติกับ

บริษัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ำรวจและผลิตจ ำกดั หน่วยงำนสงขลำและนครศรีธรรมรำช โดยบริษัทให้บริกำรด้ำน

งำนก่อสร้ำงและงำนติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ จดัหำวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ และให้เช่ำเคร่ืองมอืเคร่ืองจกัร รวมทัง้

จดัหำแรงงำนเพื่อท ำงำน Off shore มลูคำ่งำน 241,602,891 ล้ำนบำท 
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 เดือนมกรำคม 2558 บริษัทได้รับงำนก่อสร้ำงตอ่เนื่องจำก ปตท สผ ในกำรท ำงำน New Facilities construction and 

modification works” ซึง่เป็นโครงกำรขยำยก ำลงัผลิตน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติของแหลง่สริิกิตต์ ท่ีอ ำเภอลำนกระบือ 

จงัหวดั ก ำแพงเพชร ลกัษณะงำน เป็นงำน Construction and Modification มลูคำ่งำน 90,083,037 ล้ำนบำท 

 เดือนเมษำยน 2558 บริษัทได้ด ำเนินงำนก่อสร้ำงและให้บริกำรด้ำนอตุสำหกรรมน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ ในโซน

ระยองให้แก่ บริษัท PTT Phenol จ ำกัด บริษัท PTT Maintenance and Engineering จ ำกัด บริษัท PTT global 

Chemical จ ำกดั บริษัท PTTELK จ ำกดั มลูคำ่ 41.81 ล้ำนบำท 

 เดือนเมษำยน 2558 บริษัทได้เซ็นสัญญำกับบริษัท Hyundai Engineering จ ำกัด และ Samsung Engineering 

จ ำกัดในโซนระยอง แหลมฉบงั เป็นงำน Construction ; Civil, Mechanical และ Electrical and instrument อย่ำง

ตอ่เนื่องจำกปี 2557 มลูคำ่ 424.32 ล้ำนบำท     

 เดือนสิงหำคม 2558บริษัทได้รับกำรเซ็นสญัญำกำรให้บริกำรด้ำน Electrical & Instrument Construction works 

จำกบริษัท T.P.K Ethanol จ ำกดั เพื่อโรงงำนผลิตเอทำนอล 340,000 ลิตรต่อวนัที่ อ ำเภอครบรีุ จงัหวดันครรำชสีมำ 

รวมมลูคำ่ 35.31 ล้ำนบำท  

 เดือนมกรำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  16  มกรำคม 2558 ได้มีมติ

อนมุตัิกำรลงทนุจัดตัง้บริษัทย่อย ช่ือ บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

ซือ้ขำย Valve ในกลุม่ OIL& GAS ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บำท สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 

55ของทุนจดทะเบียน และมีมติ แต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก โดยมีมติแต่งตัง้นำยรัฐชัย ภิชยภูมิ เป็น

กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรบริหำรแทนนำยพรเทพ จำรุกิจขจร กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรบริหำรที่ลำออกและ มีมติ

แตง่ตัง้นำยรัฐชยั  ภิชยภมูิ ด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรบริษัท  

 เดือนมกรำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทย่อยจำกช่ือเดิม บริษัท พีเออี 

คอนสตคัรชัน่ รีซอร์สเซส จ ำกดั เป็น บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลชูัน่ จ ำกดั  

 เดือนมกรำคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ ยกเลกิกิจกำรร่วมค้ำ กิจกำรร่วมค้ำศรีอูท่องและพีเออี   

 เดือนกมุภำพนัธ์ 2558 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2558 ได้มีมติ

อนุมัติให้ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจด้ำนกำรผลิตและขำยน ำ้ประปำ บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด 

(“PPS”)  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ โดยกำรเข้ำซือ้หุ้น PPS ในสดัส่วนร้อยละ 67.77 ของทนุช ำระ

แล้ว เป็นเงินจ ำนวน 82.14 ล้ำนบำท จำกบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั   (มหำชน) (“CEN”) เพื่อ

ผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำให้กบัลกูค้ำ อำทิเช่น นิคมอตุสำหกรรมอมตะและเทศบำลเมืองเชียงใหม่ และซือ้ขำยน ำ้

ดิบตำมสิทธิกำรใช้น ำ้ดิบที่ได้รับ โดยเห็นว่ำเป็นกิจกำรที่มีศกัยภำพและมองเห็นกำรเจริญเติบโตในอนำคต และมี

อตัรำผลตอบแทนที่นำ่ลงทนุ เนื่องจำกเป็นกำรลงทนุด้ำนอปุโภค และมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั และ

เพื่อเป็นกำรก่อให้เกิดรำยได้ โดยมีเป้ำหมำยกำรลงทนุระยะยำว 

  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้า 7 
 

 เดือนกุมภำพนัธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  10  กุมภำพนัธ์ 2558 มีมติ

แตง่ตัง้ นำยอำนนท์ เลขำสถำพร และนำยสมพร มัง่มี เป็นกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรบริหำร แทนนำงสำวกำญจน์ณฐั 

รัตนศรีบวัทอง กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรบริหำร และพลต ำรวจตรีจตพุล ปำนรักษำ กรรมกำรบริษัทที่ลำออก ทัง้นี ้

โดยมีผลตัง้แตว่นัองัคำรท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/ 2558  ในวนัที่ 27 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ

แตง่ตัง้นำยวีรพนัธ์ ณ ระนอง เป็นกรรมกำรบริษัท แทน  นำยวิบลูย์  โลหะชนุสริิ กรรมกำรบริษัทท่ีลำออก 

 เดือนมีนำคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มีนำคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิ

ให้บริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและบคุคลในวงจ ำกดั กำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

PAE-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น  โดยอนุมัติ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบ ริษัท จำกจ ำนวน 4,093,617,523 บำท เป็น 

8,051,717,332 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม ่จ ำนวน 3,958,099,809 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

เพื่อออกเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม บุคคลในวงจ ำกัด รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2 และ

รองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ PAE-W1 และอนุมัติจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 

3,958,099,809 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่ และอนมุตัิ

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ PAE-W2 จ ำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคำ่ ในอตัรำสว่น 4.5 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ PAE-

W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) รำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกบั 0.45 บำทต่อหุ้น ,อนมุตัิซือ้หุ้นเพิ่มทนุในบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล 

เซอร์วิส จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิม , กำรแปรสภำพ บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล 

เซอร์วิส จ ำกดั เป็นบริษัทมหำชน และกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO : 

Initial Public Offering) 

 เดือนพฤษภำคม 2558 ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2558 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2558 ได้มีมติ

อนมุตัิแตง่ตัง้คณุอไุรรัตน์ บญุอำกำศ เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร  

 เดือนมิถนุำยน 2558 วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2558 บริษัทรับทรำบกำรลำออกของ พลโทกอบบญุ วิชิต กรรมกำรบริษัท  

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2558  มีมติพิจำรณำอนุมัติกำร

เปลีย่นแปลงตรำประทบัของบริษัทและแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 51 ,และมีมติอนมุตัิยกเลกิกำรจดัสรรหุ้นสำมญั

เพิ่มทนุ จ ำนวน 2,320,000,000 หุ้น ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 2558,

อนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม ่จ ำนวนไมเ่กิน 11,237,831,326 หุ้น 

 ประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่  8/ 2558  ในวนัท่ี  22 กรกฎำคม 2558  คณะกรรมกำรมีมติแจ้งเลื่อนวนัประชมุวิสำมญั

ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ในวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2558  

 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  10/2558 วันที่ 30 กันยำยน 2558  อนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 7/2558 กำรลดทุน กำรเพิ่มทุน และก ำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  
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อนมุตัิให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัที่ 24 มิถนุำยน 2558 ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับ
กำรลดทนุ กำรเพิ่มทนุ กำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ และกำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท
ครัง้ที่ 2 (PAE-W2) อนุมตัิยกเลิกกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 2,320,000,000 หุ้น แบ่งออกเป็น 
จ ำนวน 1,000,000,000 หุ้นที่ออกเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวน 1,200,000,000 
หุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ PAE-W2 ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นโดยไม่
คิดมูลค่ำ และจ ำนวน 120,000,000 หุ้นที่รองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ PAE-W1 ตำมมติที่ประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 2558 เนื่องจำกยงัมิได้มีกำรจดัสรรหุ้นจ ำนวนดงักลำ่วก่อน
กำรเพิ่มทุนครัง้นี ้จึงจ ำเป็นต้องยกเลิกกำรจดัสรรนัน้ก่อน,อนุมตัิยกเลิกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
PAE-W2 จ ำนวน 1,200,000,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคำ่ ตำมมติ
ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2558, อนมุตัิจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม ่จ ำนวนไม่
เกิน 7,796,852,410 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่ จ ำนวน
ไม่เกิน 6,926,852,410 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยูใ่นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 14 ตลุำคม 2558 และให้
รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัที่ 15 ตลุำคม 2558 ในอตัรำส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2.5 หุ้นใหม่ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) ใน
รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.15 บำท ทัง้นีก้ำรให้สทิธิดงักลำ่วของบริษัทยงัมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกต้องรอกำรอนมุตัิ
จำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 18 พฤศจิกำยน 2558 แจ้งมติที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 (นดัใหม)่ ผู้ ถือหุ้นมีมติไมอ่นมุตัิกำรเพิ่มทนุ โดย

ทัง้นีว้ำระวำระใดวำระหนึ่งไม่ได้รับกำรอนุมัติจะถือว่ำเร่ืองอื่นๆที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกำร

พิจำรณำในวำระอื่นๆ 

ปี 2559 

 วันที่8 มกรำคม 2559ที่ประชุมคณะกรรรมกำรบริษัทรับทรำบกำรลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ,

กรรมกำรบริหำร,เลขำนกุำรบริษัท ของนำยรัฐชยั  ภิชยภมูิ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 8 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป  

 วนัที่ 8 มกรำคม 2559  สบืเนื่องจำกนำยรัฐชยั ภิชยภมูิ ได้ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ

ลงนำมของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทโดยช่ือ

และจ ำนวนกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัทคือ นำงอุไรรัตน์ บุญอำกำศ  นำยอำนนท์  เลขำสถำพร          

นำยสมพร มัง่มี กรรมกำรสองในสำมคนนี ้ลงลำยมือช่ือร่วมกันและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท  มีผลตัง้แต่วนัที่       

8 มกรำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป    

 วนัท่ี 8 มกรำคม 2559  มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้นำงสำววรำภรณ์ วงค์สงิห์โต ให้ด ำรงต ำแหน่ง
เลขำนกุำรบริษัทแทนนำยรัฐชยั ภิชยภมูิ ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 8 มกรำคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป  

 วนัท่ี 26 มกรำคม 2559 บริษัทได้ถกูเจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟกิูจกำรกลำงตอ่ศำลล้มละลำยกลำงโดยศำล

มีค ำสัง่รับค ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรและศำลนัดไต่สวนโดยทัง้นีใ้นกำรยื่นค ำร้องดงักล่ำว เจ้ำหนีไ้ด้กล่ำวอ้ำงมูลหนี ้
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จ ำนวน 12,396,287.78 บำท โดยเป็นหนีค้ำ่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและงำน Hydro test รวมถึงวสัดอุปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำร

ท ำงำนในหนว่ยงำนลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ซึง่เป็นยอดหนีค้้ำงช ำระในปี 2556 และ 2557   

 วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์ 2559 รับทรำบกำรลำออกของนำยชยัวฒัน์ กรรณสตูร  ซึง่ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรอิสระ เนื่องจำกปัญหำทำงด้ำนสขุภำพ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 29  กมุภำพนัธ์  2559  เป็นต้นไป 

 วนัที่ 1 มีนำคม 2559  ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์”) ขึน้เคร่ืองหมำย SP หลกัทรัพย์ PAE 

ของบริษัท เนื่องจำกอำจเข้ำขำ่ยถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน อนัเป็นผลมำจำกที่บริษัทได้น ำสง่งบ

กำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัที 31 ธันวำคม 2558 ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ โดยปรำกฏข้อมลูวำ่บริษัทมีฐำนะกำรเงินที่อำจ

เข้ำขำ่ยอำจถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน กลำ่วคือ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นต ่ำกวำ่ศนูย์ ตลำดหลกัทรัพย์

จึงพิจำรณำฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทว่ำจะเข้ำขำ่ยอำจถกูเพิกถอนหรือไม่ จึงขึน้เคร่ืองหมำย SP 

(Suspension) เพื่อห้ำมกำรซือ้หรือขำยหลักทรัพย์ PAE ของบริษัท ตัง้แต่วันที่  1 มีนำคม 2559 จนกว่ำตลำด

หลกัทรัพย์จะได้ข้อสรุปในเร่ืองดงักลำ่ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 7 วนัท ำกำร หรือภำยในวนัท่ี 9 มีนำคม 2559  

 นอกจำกนี ้ในวนัที่ 1 มีนำคม 2559 ตลำดหลกัทรัพย์ยงัได้ขึน้เคร่ืองหมำย SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดง

ควำมเห็นต่องบกำรเงินสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน กลต.”) อำจสัง่กำรให้บริษัทแก้ไขงบกำรเงินได้ ตลำดหลกัทรัพย์จึงขึน้เคร่ืองหมำย SP เพื่อ

ห้ำมกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ของวนัที่ 1 มีนำคม 2559 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปมี

เวลำในกำรพิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบญัชีประกอบกบัตวัเลขในงบกำรเงินและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน อยำ่ง

ระมดัระวงั กรณีดงักลำ่วตลำดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมำย NP ตัง้แต่กำรซือ้ขำยรอบเช้ำวนัที่ 2 มีนำคม 2559 แต่

ยงัคงห้ำมกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ PAE ของบริษัทต่อไปเนื่องจำกอยู่ระหว่ำงพิจำรณำฐำนะกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทวำ่จะเข้ำขำ่ยอำจถกูเพิกถอนหรือไม่ด้วยอีกกรณีหนึง่ 

 วนัที่ 9 มีนำคม 2559  ตลำดหลกัทรัพย์แจ้งด ำเนินกำรกบับริษัท กรณีบริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและ

กำรด ำเนินงำน (NC ระยะที่ 1) จำกกำรพิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ของบริษัท ซึง่เข้ำ

ขำ่ยต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกสว่นของผู้ ถือหุ้นมีคำ่น้อยกวำ่ศนูย์เป็นจ ำนวน (135) ล้ำน

บำท เพื่อให้เป็นไปตำมควำมในข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์ โดยตลำดหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรดงันี ้

1. ประกำศว่ำหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1 (NC 

ระยะที่ 1) พร้อมทัง้ขึน้เคร่ืองหมำย NC (Non-compliance) ตัง้แต่วนัที่ 9 มีนำคม 2559 และยงัคงเคร่ืองหมำย SP 

(Suspension) ห้ำมกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 

2. ห้ำมซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์จนครบ 30 วัน นับจำกวนัที่ประกำศตำมข้อ 1 หรือจนถึงวนัที่ 7 เมษำยน 

2559 ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้บริหำรของบริษัทมีเวลำที่จะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนตดัสินใจเลอืกทำงเลือกที่เหมำะสมและ

เป็นประโยชน์ที่สดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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3. ให้บริษัทแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทรำบภำยในวนัที่ 7 เมษำยน 2559 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้

ลงทุนถึงทำงเลือกว่ำบริษัทจะท ำแผนฟืน้ฟูกิจกำรเสนอผู้ ถือหุ้นหรือจะฟืน้ฟูกิจกำรตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำย 

หรือจะขอเพิกถอนโดยสมคัรใจหรือเลอืกทำงเลอืกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ตลอดจนก ำหนดเวลำด ำเนินกำรใน

ทำงเลอืกดงักลำ่ว 

4. อนญุำตให้ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทได้ตัง้แต่วนัที่ 8 เมษำยน 2559 ถึงวนัที่ 9 พฤษภำคม 2559 

ภำยหลงัมีข้อมูลตำมข้อ 3 ที่ครบถ้วนและชัดเจนแล้วเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์อีกระยะหนึ่ง

ก่อนที่จะสัง่ห้ำมกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ในระหวำ่งกำรฟืน้ฟกิูจกำร  

5. ห้ำมซือ้หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทตัง้แต่วันที่ 10 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่ำบริษัทจะ

สำมำรถด ำเนินกำรให้เหตแุห่งกำรเพิกถอนหมดไป โดยบริษัทมีหน้ำที่ต้องรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรฟืน้ฟูกิจกำรต่อ

ตลำดหลกัทรัพย์ ทกุ 3 เดือนหรือในวนัเดียวกบัวนัครบก ำหนดสง่งบกำรเงินในแตล่ะไตรมำส 

6. ตลำดหลกัทรัพย์จะให้ระยะเวลำบริษัทในกำรแก้ไขเหตแุห่งกำรเพิกถอน 3 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ 9 มีนำคม 

2559 โดยก ำหนดเป็น 3 ระยะ แตล่ะระยะมีเวลำ 1 ปี และจะประกำศรำยช่ือของบริษัททกุระยะ ได้แก่ NC ระยะที่ 1 

NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3 โดยบริษัทอำจขอขยำยระยะเวลำฟืน้ฟูกิจกำรได้ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลำไม่เกิน1 ปี 

(รวมระยะเวลำสงูสดุในกำรฟืน้ฟูกิจกำรไม่เกิน 4 ปี) โดยหำกบริษัทไมส่ำมำรถด ำเนินกำรให้มีคณุสมบตัิพ้นเหตเุพิก

ถอนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตลำดหลกัทรัพย์จะเสนอคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อพิจำรณำอนุมตัิเพิก

ถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทตอ่ไป 

 วนัท่ี 23 มีนำคม 2559 บริษัทได้รำยงำนควำมคืบหน้ำคดีฟืน้ฟกิูจกำร กรณีบริษัทได้ถกูเจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำรำยหนึง่ยื่น

ค ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรของบริษัท และศำลนัดไต่สวนค ำร้องขอในวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 โดยมีรำยงำนควำม

คืบหน้ำเก่ียวกับกำรด ำเนินกำร โดยสรุปคือ บริษัทได้ด ำเนินกำรยื่นค ำร้องคดัค้ำนผู้ท ำแผน,ค ำร้องขอน ำส่งบญัชี

รำยช่ือและที่อยู่ของเจ้ำหนีแ้ละค ำร้องขอน ำส่งบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ินของลูกหนีต้่อศำล ตำมที่

กฏหมำยก ำหนดโดยนีม้ีเจ้ำหนีย้ื่นค ำร้องคดัค้ำนเข้ำมำ 5 รำย ศำลจึงได้ก ำหนดนดัไต่สวนค ำร้องของเจ้ำหนี ้ลกูหนี ้

และผู้ คัดค้ำนทัง้หมดเป็นจ ำนวน 5 นัด ได้แก่ วันที่  3 พฤษภำคม 2559 , วันที่ 4 พฤษภำคม 2559 , วันที่ 10 

พฤษภำคม 2559 , วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 , วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2559  เวลำ 09.00 น – 16.30 น. ของทกุๆวนั 

 วนัที่ 4 เมษำยน  2559  บริษัทได้ชีแ้จงแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน อัน

เนื่องมำจำกกำรท่ีตลำดหลกัทรัพย์ประกำศวำ่หลกัทรัพย์ของบริษัทเข้ำข่ำยอำจถกูเพิกถอนระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) 

พร้อมทัง้ขึน้เคร่ืองหมำย NC และ SP ห้ำมซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 9 มีนำคม 2559 เป็นต้นไป

จนถึงวนัที่ 7 เมษำยน 2559 รวมเป็นเวลำ 30 วนั เพื่อให้ผู้บริหำรของบริษัทมีเวลำที่จะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อน

ตดัสินใจเลือกทำงเลือกใดทำงเลือกหนึ่งที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ที่สดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นีใ้ห้

บริษัทแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบภำยในวนัที่ 7 เมษำยน 2559 ว่ำบริษัทจะเลือกท ำแผนฟืน้ฟู

กิจกำรเสนอผู้ ถือหุ้น หรือจะฟืน้ฟูกิจกำรตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำยหรือจะขอเพิกถอนโดยสมคัรใจหรือเลือก
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ทำงเลอืกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ตลอดจนก ำหนดเวลำด ำเนินกำรในทำงเลอืกดงักลำ่ว และบริษัทได้แจ้งวำ่มี

มติอนมุตัิเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรฟืน้ฟูกิจกำรผ่ำนศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำย ซึง่ผู้ท ำแผน

ฟืน้ฟูกิจกำรท่ีศำลมีค ำสัง่แต่งตัง้จะเป็นผู้จดัท ำแผนแก้ไขเหตเุพิกถอนแทนบริษัทรวมทัง้ให้ถือเอำแผนฟืน้ฟูกิจกำรที่

ศำลมีค ำสัง่เห็นชอบเป็นแผนแก้ไขเหตเุพิกถอนตอ่ไป และด้วยเหตทุี่ในเวลำนัน้บริษัทอยูใ่นระหวำ่งกำรถกูเจ้ำหนีท้ำง

กำรค้ำรำยหนึ่งยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟกิูจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงอยูแ่ล้ว ซึง่ตำมกฎหมำยล้มละลำยบริษัทไมส่ำมำรถ

ยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟูกิจกำรด้วยตวับริษัทเองซ้อนเข้ำไปในระหว่ำงที่คดีดงักลำ่วได้ บริษัทจึงเข้ำไปในคดีดงักลำ่วเพื่อ

ขอให้ศำลแตง่ตัง้บริษัทเป็นผู้ท ำแผนฟืน้ฟูกิจกำรเอง ทัง้นีเ้พื่อจะได้มีกำรเสนอแผนฟืน้ฟกิูจกำรเป็นกำรแก้ไขเหตแุห่ง

กำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน เพื่อเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

 วนัที่ 8 เมษำยน 2559  ตลำดหลกัทรัพย์ได้ประกำศเก่ียวกับกำรอนุญำตและกำรห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ PAE ของ

บริษัท เนื่องจำกบริษัทเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนหลกัทรัพย์และอยู่ระหว่ำงปรับปรุงแก้ไขฐำนะทำงกำรเงินและกำร

ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และโดยผลจำกกำรที่บริษัทได้แจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์ว่ำ

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนมุตัิเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรฟืน้ฟกูกิจกำรผำ่นศำลล้มละลำยกลำงตำม

พระรำชบญัญตัิล้มละลำย เมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน2559 ตลำดหลกัทรัพย์จึงเห็นควรให้ด ำเนินกำรดงันี ้

1. อนญุำตให้หลกัทรัพย์ PAE ของบริษัทซือ้หรือขำยได้ระหวำ่งวนัท่ี 8 เมษำยน 2559 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 

2559  

2. ตลำดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมำย SP (Suspension) ห้ำมซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของ PAE ตัง้แต่วนัที่ 

10 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไปจนกวำ่บริษัทจะสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้

เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทมีหน้ำที่รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรให้ตลำด

หลกัทรัพย์ทรำบทกุไตรมำสโดยน ำสง่พร้อมกบักำรน ำสง่งบกำรเงินจนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขฐำนะ

กำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุ

ติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรของบริษัทตอ่ไป 

 วนัที่ 28 เมษำยน 2559  ตลำดหลกัทรัพย์แจ้งเตือนวนัท ำกำรซือ้ขำยวนัสดุท้ำยของบริษัท คือ วนัที่ 9 พฤษภำคม 

ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ได้อนุญำตให้หลกัทรัพย์ของบริษัท ซือ้หรือขำยได้ระหว่ำงวนัที่ 8 เมษำยน 2559 ถึงวนัที่ 9 

พฤษภำคม 2559 เป็นเวลำ 30 วนั นัน้ตลำดหลกัทรัพย์ขอแจ้งเตือนวนัท ำกำรซือ้ขำยวนัสดุท้ำยให้ผู้ลงทนุทรำบอีก

ครัง้ 

 วนัที่ 10 พฤษภำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบว่ำ นำงอุไรรัตน์ บุญอำกำศซึ่งด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัท , ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร ได้เสยีชีวิตลงเมื่อวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2559 

 วนัที่ 16 พฤษภำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบว่ำนำงสำววรรณำ  เมลืองนนท์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทเพื่อขอลำออกจำกกำรด ำรง

ต ำแหนง่ดงักลำ่ว โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 
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 วนัที่ 13 กรกฏำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบว่ำนำยอำนนท์ เลขำสถำพร ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร และผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทได้มีหนงัสือแจ้งควำมประสงค์มำยงับริษัทเพื่อขอ

ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหนง่ดงักลำ่ว โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี วนัท่ี 13 กรกฏำคม 2559 เป็นต้นไป  

 วนัที่ 13 กรกฏำคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตัง้นำยวีรพนัธ์ ณ ระนอง เป็นกรรมกำรบริหำร

แทนต ำแหนง่ที่วำ่งลง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 กรกฏำคม 2559 เป็นต้นไป  

 วันที่ 13 กรกฏำคม  2559  สืบเนื่องจำกนำยนำยอำนนท์ เลขำสถำพร ได้ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรและ

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติเปลีย่นแปลงกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม

แทนบริษัท โดยช่ือและจ ำนวนกรรมกำรซื่งมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัทคือ นำยสมพร มัง่มี และ นำยวีรพนัธ์    

ณ ระนอง ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 กรกฏำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป    

  วนัที่ 26  สิงหำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบว่ำนำยภำณุวฒัน์ บุญญะกิติ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรอิสระ ได้มีหนงัสือแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทเพื่อขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง

ดงักลำ่วโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี วนัท่ี 24 สงิหำคม 2559 เป็นต้นไป  

 วนัที่ 26  สิงหำคม 2559  มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งประชุมครัง้ที่ 

10/2559 เมื่อวนัที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2559 มีมติแต่งตัง้ นำยวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว , และนำยพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง เป็น

กรรมกำรบริษัทแทนต ำแหนง่กรรมกำรท่ีวำ่งลง นีม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 สงิหำคม 2559 เป็นต้นไป 

 วนัที่ 23 กนัยำยน 2559   ก ำหนดวนัใช้สิทธิ PAE-W1 ครัง้สดุท้ำยและก ำหนดวนัห้ำมซือ้ขำย วนัที่ 02 พฤศจิกำยน 

2559 ถึงวนัที่ 02 พฤศจิกำยน 2559ร บริษัทขอรำยงำนผลกำรซือ้ขำยดงัต่อไปนี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรจองซือ้

หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (PAE-W1) จ ำนวน ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) 148,802  จ ำนวนใบส ำคญั

แสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ(หน่วย) 1,363,302,372 อตัรำกำรใช้สิทธิ (ใบส ำคญัแสดงสิทธิ: หุ้น) 1.00 : 1.00 รำคำ

กำรใช้สทิธิ (บำทตอ่หุ้น) 0.50 จ ำนวนหุ้นท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิ(หุ้น) 148,802 จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใช้ สทิธิคงเหลือ 

(หุ้น) 1,363,302,372 

 วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 บริษัทขอชีแ้จงควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตแุหง่กำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียน วำ่ในวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2559 ศำลล้มละลำยกลำงก ำหนดนดัพิจำรณำคดีฟืน้ฟกิูจกำร ปรำกฏวำ่ศำลได้มีกำร

ก ำหนดเก่ียวกบักำรพิจำรณำคดีใหมอ่ีกครัง้หนึ่ง โดยมีเจ้ำหนีข้องบริษัทบำงสว่นได้ยื่นคดัค้ำนกำรฟืน้ฟูกิจกำรจ ำนวน 

6 รำย ศำลจึงได้ก ำหนดนดัสืบพยำนของผู้ ร้อง (เจ้ำหนีท้ี่ยื่นค ำร้อง) สืบพยำนของลกูหนี ้(บริษัท) และสืบพยำนของ

เจ้ำหนีผู้้คดัค้ำนทัง้ 6 รำยเป็นจ ำนวน 7 นดัได้แก่ วนัท่ี 15,16,23 กนัยำยน 2559 ,วนัท่ี 7,11,12,25 ตลุำคม 2559 เวลำ

9.00-16.30 น. ของทุกๆวนั ต่อมำวนัที่ 15 กันยำยน 2559 ปรำกฏว่ำศำลล้มละลำยกลำงยังไม่สำมำรถด ำเนินกำร

สบืพยำนตำมที่ก ำหนดนดัไว้ได้ เนื่องจำกยงัมีกระบวนกำรท่ีต้องด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรแก้ไขข้อขดัข้องตำมกฎหมำย

ให้เสร็จสิน้เสียก่อน อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงนัน้มีเจ้ำหนีผู้้ คดัค้ำนรำยหนึ่งได้ถอนค ำคัดค้ำนออกไป ท ำให้เหลือผู้

คดัค้ำนเพียง 5 รำย และศำลได้ก ำหนดนดัสืบพยำนของผู้ ร้อง ลกูหนี ้และผู้คดัค้ำนเสียใหม่ โดยก ำหนดนดัสืบพยำน
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จ ำนวน 5 นดั ได้แก่ วนัท่ี 7,8,9,24,28 กมุภำพนัธ์ 2560 เวลำ 9.00-16.30 น. ของทกุๆวนั โดยเมื่อสบืพยำนของทกุฝ่ำย

ในคดีเสร็จสิน้แล้วศำลจึงจะได้ก ำหนดฟังค ำสัง่วำ่จะอนญุำตให้มีกำรฟืน้ฟกิูจกำรของบริษัทหรือไม่ตอ่ไป ด้วยเหตทุี่อยู่

ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลล้มละลำยกลำงดงักลำ่วข้ำงต้น ซึง่ศำลยงัไม่ได้มีค ำสัง่เก่ียวกบักำรฟืน้ฟกิูจกำร ยงั

ไมไ่ด้แตง่ตัง้ผู้ท ำแผนและยงัไมไ่ด้มีกำรท ำแผนฟืน้ฟกิูจกำรเสนอต่อศำลตำมขัน้ตอนของกฎหมำย ดงันัน้ บริษัทจึงยงัไม่

สำมำรถแจ้งรำยละเอียดของแผนฟืน้ฟูกิจกำรรวมตลอดถึงรำยละเอียดเก่ียวกบัควำมคืบหน้ำของแผนฟืน้ฟกิูจกำรเพื่อ

แก้ไขเหตแุหง่กำรเพิกถอนได้ จนกวำ่ศำลจะได้มีค ำสัง่เก่ียวกบัคดีฟืน้ฟกิูจกำรเสร็จสิน้  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

ภำพรวมของกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

ทนุจดทะเบียน   8,051,717,332  บำท  

ทนุช ำระแล้ว    2,770,889,766  บำท       

** หมายเหตุ มีบริษัทย่อยที่ยกเลิกกิจการไปแล้ว 1 บริษัทได้แก่ ** 

1. กิจการร่วมค้า ศรีอู่ทอง และพีเออี 

**และมีบริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการ 1 บริษัท ได้แก่ ** PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED (BVI) 
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ประเภทธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

 

 

ทุนที่เรียก

ช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

 

 

ร้อยละ

ของ

จ านวน

หุ้นท่ีออก

เสียง 

 

มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

 

 

เงนิลงทุน 

(ล้าน

บาท) 

 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

บริษัท พีเออี 

เทคนิคอล เซอร์วสิ 

จ ำกดั (มหำชน) 

ทดสอบ/ตรวจสอบโดยไม่
ท ำลำย ในธุรกิจก่อสร้ำงที่
เก่ียวกบัเหล็กทอ่โลหะใน
อตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั
อำคำรสงูโรงงำนอตุสำหกรรม
และเอ็กซเรย์ทอ่และถงัแก็ส 

150.00 110 

 

72.12 0.50 - 72.12 

บริษัท พีเออี  

เฟดเดอรัล อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกดั  

ค้ำวสัดแุละอปุกรณ์ 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อะไหล่
ตำ่งๆ เคร่ืองมือกลวศิวกรรม
อ่ืนๆ ทกุชนิด ท่ีเก่ียวกบั ปิโตร
เล่ียม ปิโตรเคมีอนัเก่ียวกบั 

ธุรกิจของกิจกำร 

10.00 4.0 54.99 10.00 - 54.99 

บริษัท พีพีเอส.  

เอนเนอยี  

แอนด์ มำรีน จ ำกดั  

ผู้น ำเข้ำ จ ำหน่ำย อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง   
แทน่ขดุเจำะ   ผลิต และ
จ ำหน่ำยส่งน ำ้ดบิ/น ำ้ดื่ม/

น ำ้ประปำ 

150.00 150 67.77 100.00 - 67.77 

บริษัท พีเออี  

เอ็นเนอร์ย่ี โซลชูัน่ 

จ ำกดั** 

ออกแบบก่อสร้ำง งำน
โครงสร้ำงตำ่งๆ รับเหมำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 

ธุรกิจไฟฟ้ำ พลงังำนและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม 

5.00 5.00 99.99 100.00 4.99 99.99 

บริษัท โอเอซสิ**  

ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกดั* 

 

อสงัหำริมทรัพย์ 

1.00 1.0 54.94 100.00 0.54 54.94 

**ปัจจุบันบริษัทมิได้ประกอบกิจการใดๆแล้ว** 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 บริษัทมีนโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมด้วยกำรมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีวตัถุประสงค์ในกำร

ประกอบกิจกำรท่ีเป็นสว่นสนบัสนนุกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อยอนัจะท ำให้บริษัท มีผลประกอบกำรหรือผลก ำไรเพิ่มมำก

ขึน้หรือธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทโดยสำมำรถสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีควำมครบวงจร

มำกยิ่งขึน้  

การจัดตัง้บริษัทย่อย 
ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 มีมติอนมุตัิให้มีกำรจดัตัง้

บริษัทย่อยช่ือ บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ำนซือ้ -ขำย
ผลิตภณัฑ์ในกลุม่งำนให้บริกำรแก่ธุรกิจน ำ้มนัและก๊ำซ บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อยดงักลำ่วแล้วเมื่อวนัที่ 10 มีนำคม 2558 
โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 55 ของทนุจดทะเบียน  
การซือ้ธุรกิจ 

ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2558 ได้มีมติให้ลงทนุในบริษัท พีพีเอส 
เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด โดยเข้ำถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 67.77 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้รับกำรโอนหุ้นจ ำนวน 
1,016,550 หุ้น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 12 มีนำคม 2558 เพื่อขยำยกำรลงทุนด้ำนกำรผลิตและขำยน ำ้ประปำและรองรับกำร
เจริญเติบโตของบริษัท ในอนำคต ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้วนัที่ 31 มีนำคม 2558 เป็นวนัที่ซือ้ธุรกิจเนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำน
ระหวำ่งวนัท่ี 12 มีนำคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2558 ของบริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกดั ไมม่ีนยัส ำคญั  
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี ้

1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานรวมไปถงึอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbons)  

 ขอบเขตของงำนครอบคลมุลกูค้ำในอตุสำหกรรมน ำ้มนั ก๊ำซธรรมชำติ และปิโตรเคมี ที่บริษัทให้บริกำรเร่ิมตัง้แต่งำน

บริกำรด้ำนกำรออกแบบและค ำนวณทำงวิศวกรรม (งำนบริกำรEngineering), ผลิตประกอบและติดตัง้ชุดอุปกรณ์หรืองำน

โครงสร้ำง (งำนบริกำร Oil & Gas), งำนซ่อมบ ำรุง, โดยบริษัทมีศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำนเป็นท่ียอมรับและผำ่นกำรประเมิน

ในทุกข้อก ำหนด ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ ทัง้ในด้ำนคุณภำพของงำน ระยะเวลำ และงบประมำณที่ก ำหนด ทีม

วิศวกรและบคุลำกรของบริษัทล้วนแล้วแตเ่ป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนสงูจำกหลำกหลำยโครงกำรท่ี

ผ่ำนมำ อำทิเช่น กำรก่อสร้ำงศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Complexes) โรงไฟฟ้ำ อุตสำหกรรม

น ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติทัง้บนฝ่ังและนอกชำยฝ่ังทะเล เป็นต้น และนอกจำกนีย้งัมีบริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด 

(มหำชน) ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทและถือเป็นบริษัทชัน้น ำในงำนบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย (Non-destructive 

Testing, NDT) หรือสอบเทียบงำนเช่ือม อปุกรณ์ เคร่ืองมือตำ่งๆ ตำมหลกัมำตรฐำนและข้อก ำหนดสำกล โดยเสนอบริกำรเป็น

ผู้ตรวจสอบอิสระให้แก่งำนก่อสร้ำงงำนบ ำรุงรักษำ 

2. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructures) 

 งำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน ได้แก่งำนวิศวกรรมโยธำส ำหรับพลงังำนและระบบสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน ตลอดจนโรงงำน

อตุสำหกรรม อำคำรส ำนกังำน งำนปรับปรุงและก่อสร้ำงสถำนีบริกำรน ำ้มนัและก๊ำซ เป็นต้น 

ลกัษะงานท่ีท าของบริษทัย่อยท่ีด าเนินการมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ จ ำนวน 72.12 % ถือเป็นบริษัทชัน้น ำในงำนบริกำร

ด้ำนกำรตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย หรือสอบเทียบงำนเช่ือม อปุกรณ์ เคร่ืองมือต่ำงๆ ตำมหลกัมำตรฐำนและข้อก ำหนดสำกล 

โดยเสนอบริกำรเป็นผู้ตรวจสอบอิสระให้แก่งำนก่อสร้ำงงำนบ ำรุงรักษำประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนทดสอบแบบไม่

ท ำลำย (Non Destructive Testing) ในธุรกิจก่อสร้ำงที่เก่ียวกบัเหลก็ทอ่โลหะในอตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั อำคำรสงู โรงงำน

อตุสำหกรรม และ X-Ray ท่อและถังแก๊ส ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

2. บริษัท พีเออี เฟดเดอร์รัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท จ ำนวน 55% ของทุนจดทะเบียนโดยมี

วตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ำนซือ้-ขำยผลิตภณัฑ์ในกลุ่มงำนให้บริกำรแก่ธุรกิจน ำ้มนัและก๊ำซ ค้ำวสัดุและอปุกรณ์ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อะไหลต่่ำงๆ เคร่ืองมือกลวิศวกรรมอื่นๆ ทุกชนิด ท่ีเก่ียวกบั ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีอนัเก่ียวกบั ธุรกิจของ

กิจกำร โดยปัจจุบันมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท ให้บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

สำมำรถด ำเนินธุรกิจในกำรซือ้-ขำยสินค้ำได้ทุกประเภท เพื่อเปิดโอกำสให้สำมำรถสร้ำงผลก ำไรได้มำกขึน้และง่ำยต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจ 
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3.บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกดั ผู้ น ำเข้ำ จ ำหน่ำย อปุกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงแทน่ขดุเจำะ   

ผลิต และจ ำหนำ่ยสง่น ำ้ดิบ/น ำ้ดื่ม/น ำ้ประปำซึง่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 67.77 ของทนุจดทะเบียน เพื่อขยำยกำรลงทนุ

ด้ำนกำรผลติและขำยน ำ้ประปำและรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัท ในอนำคต  

โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประกอบธุรกิจโดยมีมลูค่ำรำยได้จ ำแนกตำมสำยงำน ในระยะเวลำ    

3 ปีย้อนหลงัดงันี ้                                                                                                                                        (หน่วย:พนับำท) 

 

 

โครงสร้างรายได้ 
(บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

% ถอืหุ้น 2559 2558 2557 

ของ 

บริษัท พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

1. ธุรกิจไฮโดรคำร์บอน - - - - - - 

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - - - - - - - 

1.1 แผนกไฟฟ้ำและติดตัง้เคร่ืองมือ - 2,360 0.45 25.696 3.03 17,785 1.50 

1.2 บริกำรน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ - - - - - - - 

1.2.1 โรงประกอบระยอง - 100,767 19.07 161,110 21.91 225,823 19.09 

1.2.2 โรงประกอบสงขลำ - 235,108 44.50 257,060 34.97 261,677 22.12 

1.2.3 โรงประกอบลำนกระบือ - 1.136 0.23 85,906 11.69 111,228 9.40 

รวมรำยได้บริกำรน ำ้มนัและก๊ำซ
ธรรมชำติของ พีเออ ี

- 337,011 63.80 504,076 68.57 598,728 50.60 

รวมรำยได้ธุรกิจไฮโดรคำร์บอน 
ของ พีเออ ี

- 339,371 64.25 526,772 71.66 616,513 52.10 

บจ. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 72.12 178,176 33.72 200,362 27.25 198,231 16.76 

รวมรำยได้ธุรกิจไฮโดรคำร์บอน - 517,545 97.97 727,134 98.91 814,744 68.86 

2. ธุรกิจโครงสร้ำงพืน้ฐำน - - - - - - - 

บมจ.พีเออ ี(ประเทศไทย) - - - - - 368,490 31.14 

บจ.โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ 54.94 - - - - - - 

บจ. พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลชูัน่ 99.99 - - - - - - 

บจ.พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน 67.77 10,747 2.03 8,024 1.09 - - 

บจ.พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล 55.55 - - 15 0.00 - - 

รวม - 10,747 2.03 5,535 1.09 368,490 31.14 

รวมทัง้สิน้ - 528,294 100.00 735,173 100.00 1,183,234 100.00 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุม่ธุรกิจไฮโดรคำร์บอน  (Upstream, Downstream and  Other Industries)  

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วยงานหลกัๆดังนี ้ 

 งำนออกแบบทำงวิศวกรรม (Engineering)  

 งำนด้ำนกำรจดัหำ จดัซือ้ (Procurement)  

 งำนก่อสร้ำง (Construction)  

รวมเรียกว่า EPC ซึ่งส าหรับลกูค้ากลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมงานด้าน 

 วิศวกรรม (Engineering) 

 งำนประกอบชิน้งำน (Fabrication)  

 กำรติดตัง้ (Installation / Commissioning) 

 งำนระบบไฟฟ้ำ E&I (Electrical & Instrument) 

 กำรจดัหำจดัสง่ บคุลำกร (Manpower Supply) 

 งำนซอ่มบ ำรุง (Maintenance) 

 งำนให้เชำ่เคร่ืองมือ อปุกรณ์ (Equipment Rental)  

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้จดัรูปแบบองค์กรโดยพิจำรณำจำกลกัษณะกำรปฏิบตัิงำนและที่ตัง้ของพืน้ที่ให้บริกำรลกูค้ำ 
เพื่อสำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้อยำ่งมีประสทิธิภำพดงันี ้

 

 

หน่วยงานวิศวกรรม 

(Engineering) 

 ให้บริกำรงำนออกแบบทำงวิศวกรรมตัง้แต ่กำรส ำรวจสภำพหน้ำงำน, Conceptual 
Design, Front End Engineering Design (FEED) จ น ถึ ง  Detailed Design,      
กำรจดัซือ้จัดจ้ำง คดัเลือก วสัดุและอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับงำนในแต่ละโครงกำร 
Procurement Assistant, Manpower Supply และ ครอบคลุมไปถึงกำรบริหำร
โครงกำร (Project Management) 

 

 

 โรงประกอบระยอง ให้บริกำรด้ำน งำนประกอบโครงสร้ำง (Fabrication)  ให้บริกำร

กำรติดตัง้ (Installation) ที่หน้ำงำนของลกูค้ำ กำรติดตัง้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ที่ใช้ใน

 
EPC 

Engineering 

Procurement 

Construction 
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หน่วยงานโรงงานประกอบ

ติดตัง้ (Fabrication Shop) 

โรงงำนอุตสำหกรรมโรงกลั่นน ำ้มันและปิโตรเคมี โรงเก็บผลิตภัณฑ์ ทัง้ในส่วน

วิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบไฟฟ้ำ งำนทอ่ เคร่ืองมือตรวจวดัและอื่นๆ 

 โรงประกอบสงขลำ ให้บริกำรหลักในงำนกำรประกอบโครงสร้ำงให้กับลูกค้ำ 

Offshore โดยโรงงำนที่สงขลำ เป็นศนูย์กลำงของกำรให้บริกำรและงำนสนบัสนุน

นอกชำยฝ่ังทะเล (Offshore Facilities) ของอ่ำวไทย อนัได้แก่ งำนจดัสง่บุคลำกร

ด้ำนเทคนิค งำนจดัหำจดัซือ้และให้เช่ำอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรให้กบัลกูค้ำใน

กลุม่ธุรกิจนี ้ภำยในโรงงำนประกอบด้วยงำนตดัเจำะ (Cutting & Punching) ขึน้รูป

เหล็ก (Forming) งำนเช่ือม (Welding) งำนเตรียมผิวเหล็ก (Blasting) และงำนส ี

(Painting)  ซึ่งบริษัทฯ มี Blasting และ Paint Shop ที่จัดได้ว่ำดีที่สดุแห่งหนึ่งใน

พืน้ท่ีสงขลำ 

 

 

หน่วยงานให้บริการการ

ด าเนินงาน (Oil & Gas 

Services Department) 

 บริษัทให้บริกำรในด้ำนกำรจัดวิศวกร ช่ำงเทคนิค คนงำน แก่ลกูค้ำทัง้บนฝ่ังและ

นอกฝ่ังทะเล โดยให้ควำมส ำคญัและยดึมัน่ในด้ำนควำมปลอดภยัและคณุภำพงำน 

โดยทัว่ไป บริกำรด้ำนกำรจัดหำแรงงำนซึ่งรวมทัง้วิศวกรและเจ้ำหน้ำที่ไปประจ ำ

และรับผิดชอบงำนที่แท่นขุดเจำะ ซึ่งดแูลโดยสำขำสงขลำมีลกูค้ำหลกั คือ บริษัท 

เชฟรอนประเทศไทยส ำรวจและผลติ จ ำกดั เป็นต้น 

 บริษัทยงัให้บริกำรเช่ำอปุกรณ์ส ำหรับกำรท ำงำนทัง้บนฝ่ังและนอกฝ่ังทะเล ทัง้นีก้ำร

สง่คนงำนที่มีฝีมือตลอดจนเคร่ืองมือเข้ำไปสูห่น้ำงำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วฉบัไวตำม

แผนงำนท่ีวำงไว้ 

 

 

 

หน่วยงานให้บริการการ

ตรวจสอบแบบไม่ท าลาย 

(Non-Destructive Testing 

Services, NDT) 

 ให้บริกำรโดย บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน)  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย
ของบริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนทดสอบแบบไม่ท ำลำย (Non Destructive Testing 
หรือ NDT) แห่งแรกในประเทศไทย โดยมี เจ้ำหน้ำที่ผู้ มีควำมสำมำรถและมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรทดสอบแบบไม่ท ำลำยในทุกประเภท อำทิเช่น กำรทดสอบ
ด้วยกำรฉำยรังสี (Radiographic Testing)  กำรทดสอบโดยใช้อัลตรำโซนิก 
(Ultrasonic Testing) กำรทดสอบโดยใช้กำรซึมของของเหลว (Liquid Penetrant 
Testing) เป็นต้น  

 ครอบคลุมกำรทดสอบงำนเช่ือมใน งำนโครงสร้ำง (Structure) และระบบท่อส่ง
น ำ้มัน (Pipelines) ทัง้บนฝ่ังและนอกฝ่ังทะเล บริษัทฯ มีอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่       
ที่สำมำรถใช้ในโรงงำนหรืองำนภำคสนำม โดยมี บคุลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำน
งำนตรวจสอบ ซึ่งได้รับกำรอบรมและฝึกฝนอย่ำงดีมีประสิทธิภำพ กำรอบรมตำม
คู่ มื อ ข อ ง บ ริ ษั ท  (Practice Control Manual Number QCP-13 (Rev-02))             
ที่เทียบเทำ่มำตรฐำนสหรัฐอเมริกำ (ASNT SNT-TC-1A)  
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การได้รับงานเซ็นสัญญา  

บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำอยำ่งตอ่เนื่องตลอดมำ โดยต้นเดือนมกรำคม 2559 บริษัทได้รับงำนกำรให้บริกำร
ด้ำนอุตสำหกรรมน ำ้มันและธรรมชำติกับ บริษัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ำรวจและผลิตจ ำกัด หน่วยงำนสงขลำและ
นครศรีธรรมรำช โดยบริษัทได้ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงและงำนติดตัง้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ จัดหำวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและ      
ให้เช่ำเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวมทัง้จดัหำแรงงำนเพื่อท ำงำน Off shore มลูคำ่งำน 242,297,703 ล้ำนบำท 

 เดือนมกรำคม 2558 บริษัทได้รับงำน(ต่อเนื่อง)งำนก่อสร้ำงจำกบริษัท ปตทสผ ในกำรท ำงำน New Facilities 
construction and modification works” ซึ่งเป็นโครงกำรขยำยก ำลงัผลิตน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติของแหลง่สิริกิตต์ 
ที่อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดั ก ำแพงเพชร ลกัษณะงำน เป็นงำน Construction and Modification ที่เหลอือีกเลก็น้อย
มลูคำ่งำน 2,218,472 ล้ำนบำทและสิน้สดุสญัญำภำยในเดือน กมุภำพนัธ์ 2559  

 เดือนมกรำคม 2559 บริษัทได้ด ำเนินงำนก่อสร้ำง(งำนต่อเนื่อง)โดยบริษัทได้ให้บริกำรด้ำนอุตสำหกรรมน ำ้มนัและ
ก๊ำซธรรมชำติโซนระยอง ให้แก่บริษัท PTT Maintenance and Engineering จ ำกดั ,บริษัท PTT global Chemical ,
บริษัท PTTELK จ ำกดั มลูคำ่งำนทัง้สิน้ 14.35 ล้ำนบำท 

 เดือนมกรำคม 2559 บริษัทได้ด ำเนินงำนก่อสร้ำง(งำนต่อเนื่อง) ให้บริกำรกบับริษัท Hyundai Engineering จ ำกัด
และ Samsung Engineering จ ำกัดในโซนระยองแหลมฉบังเป็นงำน Construction ; Civil, Mechanical และ 
Electrical and instrument อยำ่งตอ่เนื่องจำกปี 2558 มลูคำ่ 17.97 ล้ำนบำท     

 เดือนมกรำคม 2559 บริษัทด ำเนินกำรก่อสร้ำง(งำนตอ่เนื่อง) ให้บริกำรด้ำน Electrical & Instrument Construction 
works จำกบริษัท T.P.K Ethanol จ ำกัด เพื่อโรงงำนผลิตเอทำนอล 340,000 ลิตรต่อวันที่ อ ำเภอครบุรี จังหวัด
นครรำชสมีำ รวมมลูคำ่ 5.73 ล้ำนบำท  

 เดือนมีนำคม 2559 บริษัทได้รับกำรเซ็นสญัญำกบั ปตท. ในกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มนั Renovation Service 
for PTT Station ที่อ ำเภอบำงประกง จังหวดั ฉะเชิงเทรำ, อ ำเภอ รังสิต จงัหวดัปทุมธำนี, และอ ำเภอ เมืองจงัหวดั 
กำฬสนิธุ์ รวมมลูคำ่ 11.54 ล้ำนบำท  

 เดือนเมษำยน 2559 บริษัทได้รับกำรเซ็นต์สญัญำให้บริกำรด้ำน Electrical & Instrument Contruction Work จำก
บริษัท TPK Elthanol จ ำกดั เพื่อท ำโรงงำนผลติเอทำนอล อ ำเภอ ครบรีุ จงัหวดันครรำชสมีำ มลูคำ่ 9.28 ล้ำนบำท  

 เดือนเมษำยน 2559 บริษัทได้รับกำรเซ็นสญัญำกำรให้บริกำรด้ำน วิศวกรรม ,งำนท่อ และเคร่ืองกล จำก PTTGC 
มลูคำ่ 19.5 ล้ำนบำท  

  เดือนพฤษภำคม 2559 บริษัทได้รับใบสัง่ซือ้สัง่จ่ำย ให้บริกำรด้ำน Supply Matiral จำกบริษัท L.E.C. มลูคำ่ 2.066 
ล้ำนบำท  

 เดือนพฤษภำคม – กรกฏำคม 2559 บริษัทได้รับกำรเซ็นต์สัญญำกำรให้บริกำรด้ำน Electricnal & Instrument  
system จำกบริษัท IRPC รวม 5 โครงกำรมลูคำ่ 26.85 ล้ำนบำท  

 เดือนตลุำคม 2559 บริษัทได้รับกำรเซ็นสญัญำโครงกำรก่อสร้ำงและให้บริกำรด้ำนงำนวิศวรรมถงัน ำ้มนั Piping และ 
Mechanical จำกบริษัท PTT มลูคำ่ 35 ล้ำนบำท 
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งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และยงัไม่ได้ส่งมอบ 
งานที่บริษัท ยงัไม่ได้ส่งมอบรายการหลกัๆ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

ลักษณะงาน 

 

มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1. Tops,Hg Polisher PTTGC งำนวศิวกรรม Piping Work  

Mechanical 

5.85 

2. Instrument System – IRPC งำน EPC Intrument 0.600 

3. Electircal System – IRPC งำน EPC  Electric, Piping Work 1.910 

 

4. Instrument System – IRPC for HCN Feed-

IRPC 

งำน Intrument 0.622 

5. Overhaul Field Intrument IRPC งำน Intrument 1.88 

6. Building Work Hyundai 

Instrument & Pipng 

For GAP Closing IRPC 

 

Piping 

 

9.2 

7 Tank B100-PTT งำน Civil,ถงัน ำ้มนั Piping 31.5 

8 Construction Work Piping work at JEFFY3 Our Civil Piping Work 1.70 
 

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษัท ณ ปี (2556 – 2559) 

ล าดับ คู่ ค้า/ลูกค้า/โครงการ มูลค่ารวม ระยะเวลา

โครงการ 

ลักษณะงาน 

(ล้านบาท) 

1. PTTGlobal 33.17 ต.ค.55 – ธค 59 งำน EPC GHU Scrubber piping and 

Instrument system project 

2. TPK 43.8 ม.ค.57 – ธ.ค.58 งำน E&I 

 

3 IRPC 26.85 พ.ค.59 – ธ.ค.59 งำน Instrument , Electrical , Piping  

4 PTT 46.33 มี.ค.59 – ธ.ค.59 งำนสถำนีบริกำรน ำ้มนั E&I Piping 

5. LEC 1.76 พ.ค.59 – ธ.ค.59 Supply Material,Car rental 
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งานที่บริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

 
ลักษณะงาน 

 
มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1. E&I PTTELK งำนวศิวกรรม 17.975 

2. JET A-1 PTTME งำนวศิวกรรม 4.16 

3. งำน Vapor FEED PTTGC ก่อสร้ำงส ำนกังำน,ออกแบบ     

และใช้วสัดทุี่ประหยดัพลงังำน 

8.52 

4. Mixed Oil Pump งำนวศิวกรรม 1.44 

5. TPK –Electrical office งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ 5.452 

6. Renovate Service Station-PTT งำนวศิวกรรม 11.03 

7. E&I Boiler TPK งำน E & I 9.28 

8 Supply Meterical / Rented Crane LEC งำน Procurement 2.067 

9 TOPS HG Polisher งำนวศิวกรรม, Pipins, Mechanic 13.65 

10 Instrument Raffinate – IRPC งำน Instrument 5.399 

11 Instrument Raffinate – IRPC งำน Electrical 5.873 

12 Electrical for HCN Feed-IRPC งำน Electrical 1.167 

13 Tank B100 – PTT งำนวศิวกรรม, 

ถงั Piping , Mechanical 

3.50 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
บริษัทมุ่งเน้น ให้บริกำรด้ำนงำนวิศวกรรม, กำรก่อสร้ำง, กำรให้บริกำร บ ำรุงรักษำซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้แก่

บริษัทกลุม่อตุสำหกรรมพลงังำนรวมถึงกำรจดัสง่พนกังำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  เพื่อร่วมปฏิบตัิงำนกบับริษัทชัน้น ำ 
ทัง้งำนบนฝ่ังและนอกชำยฝ่ัง (Onshore & Offshore) ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยบริษัทให้ควำมส ำคญัในด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงสูงสุด ทัง้ด้ำนบุคลำกร วสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และสภำพแวดล้อม รวมถึง 
คณุภำพของงำนท่ีสง่มอบให้กบัลกูค้ำ  

และเนื่องจำกเศรษฐกิจปัจุจุบันมีกำรแข่งขันของธุรกิจเป็นจ ำนวนมำก บริษัทจึงมีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้ำน
กำรตลำด โดยมีปรับเปลีย่นกำรประมลูงำน โดยบริษัทจะเข้ำร่วมประมลูงำนในสว่นงำนท่ีบริษัทที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง 
หรือในสว่นงำน Shut Down หรือ Turnaround service มำกขึน้เนื่องจำกโรงงำนต่ำงๆ ท่ีเปิดท ำกำรมำนำน จ ำเป็นที่จะต้องมี
กำร service หรือ maintenance งำน Offshore service โดยบริษัทได้ก ำหนดกลยุทธ์ไว้ว่ำ ในโครงกำรหนึ่งๆนัน้ บริษัทจะ
ขอรับงำนได้มำกกว่ำ 1งำน ยกตวัอย่ำงเช่น บริษัทจะรับงำนด้ำนก่อสร้ำงงำนติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษัทก็จะรับงำน
ทำงด้ำนกำรจดัหำบคุลำกรเพิ่มด้วย เพื่อบริษัทจะได้รับงำนในลกัษณะ turn-key เป็นต้น    
 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพของงำนรวมถึงกำรให้บริกำรทัง้ก่อนและหลงักำรด ำเนินงำน ซึ่งบริษัท
เช่ือว่ำจะสร้ำงควำมประทบัใจให้แก่ลกูค้ำ โดยทัง้นีบ้ริษัทได้ก ำหนดกลยทุธ์กำรแขง่ขนัและนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของ
บริษัทวำ่ บริษัทจะเน้นกำรรับงำนจำกหลำยองค์กรชัน้น ำของกลุม่น ำ้มนั โรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ  โรงงำนอตุสำหกรรมปิโตร
เคมี และกลุม่พลงังำน โดยกำรให้บริกำรอย่ำงดีและสดุควำมสำมำรถ โดยถ้ำลกูค้ำมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบริษัท
และได้ผำ่นกำรรับรองคณุภำพจำกลกูค้ำหลำยรำย อำจสง่ผลให้บริษัทได้รับมอบหมำยงำนจำกหนว่ยงำนมำกอื่นๆมำกขึน้ 

ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ลกูค้ำของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ตำมลกัษณะของธุรกิจได้แก่ 
ลกูค้ำกลุม่งำนไฮโดรคำร์บอนและลกูค้ำกลุม่งำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน โดยลกัษณะของลกูค้ำทัง้ 2 กลุม่นี ้จะมีทัง้ภำครัฐวิสำหกิจ
และเอกชน ในสว่นกลุม่เป้ำหมำยของบริษัทคือกลุม่อตุสำหกรรมส ำรวจและขดุเจำะน ำ้มนัโรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ  โรงงำน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงงำนกระดำษและโรงไฟฟ้ำ , สดัส่วนลกูค้ำของบริษัทอำจเปลี่ยนแปลงตำมสภำพเศรษฐกิจและ
สภำวกำรณ์ตำ่งๆ ดงันัน้กำรด ำเนินงำนของบริษัทอำจไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัลกูค้ำกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพำะ   

สภาพภาพรวมอุตสาหกรรมที่ผ่านมา  
สบืเนื่องรำคำจำกน ำ้มนัดิบในตลำดโลกลดลงต่อเนื่องท ำให้โครงกำรใหม่ๆ  ที่จะเกิดขึน้มีแนวโน้มชะลอตวัหรือลดลง 

เหลือแต่โครงกำรใหญ่ๆ ที่บริษัทต่ำงชำติเข้ำมำประมลูเป็นหลกั ท ำให้กำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำกำรเสนองำนโครงกำรแต่ละ
โครงกำรตำ่งมีแนวโน้มสงูขึน้และเข้มข้นมำกกวำ่ทกุปี ดงันัน้ผู้ รับเหมำจึงจ ำเป็นต้องปรับเปลีย่นกลยทุธ์ใหมห่รือหำพนัธมิตรใน
กำรรับงำนมำกขึน้กวำ่เดิม  
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ภาวะการแข่งขัน 

 บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเมื่อเทียบกับคู่แข่งประเภทงำนเดียวกันที่รับงำนจำกหน่วยงำนเอกชนเป็นหลกั    
โดยบริษัทเช่ือวำ่หำกในอนำคต ถ้ำหำกบริษัทมีกำรขยำยตวัด้ำนกำรลงทนุหรือมีขอบขำ่ยกำรลงทนุในกำรด ำเนินงำนมำกขึน้  
บริษัทเช่ือว่ำบริษัทมีขีดควำมสำมำรถเพียงพอในกำรรับงำนจำกหน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจขนำดใหญ่เพิ่มขึน้            
ขณะนีบ้ริษัทที่ด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกนัมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้  แต่ด้วยควำมเช่ียวชำญในกำรท ำงำนของบริษัทในหลำยๆ
ด้ำนไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งพนกังำนที่มีควำมสำมำรถและศกัยภำพเพื่อเข้ำไปซ่อมบ ำรุงในงำน offshore และ onshore ,งำน
ประกอบ โดยบริษัทมีโรงประกอบรองรับทัง้ 3 แห่ง โดยบริษัทถือว่ำเป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมนี ้          
ซึง่บริษัทยงัมัน่ใจวำ่บริษัทจะได้รับกำรยอมรับจำกลกูค้ำในด้ำนคณุภำพและกำรท ำงำนรวมถึงประสบกำรณ์และช่ือเสียงของ
บริษัท 
 1.จ ำนวนคูแ่ขง่รำยเดิมในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

 ส ำหรับงำนด้ำนอุตสำหกรรมรับเหมำ EPC ในประเทศในปัจจุบนั มีแนวโน้มกำรแข่งขนัที่รุนแรงมำกขึน้ เนื่องจำกผู้

ให้บริกำร มีคู่แข่งขนัรำยเดิมที่ต่ำงก็พำกนัพฒันำศกัยภำพของตนเองให้ดียิ่งขึน้  รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำร 

และประสบกำรณ์ทำงวิศวกรรมก็เป็นปัจจยัส ำคญั และขณะที่แนวโน้มโครงกำรก่อสร้ำงปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีมีเศรษฐกิจที่

ไมค่อ่ยจะสู้ดีนกัด้วยแล้ว กำรแขง่ขนัในอตุสำหกรรมเดียวกนัมำกเกินไปอำจก่อให้เกิดเป็นอปุสรรคในกำรท ำงำนของบริษัท  

 2.คูแ่ขง่รำยใหมใ่นอตุสำหกรรมเดียววนั 

 ส ำหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนีม้ีคู่แข่งรำยใหม่เป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกผู้ รับเหมำที่มีควำมเช่ียวชำญจัดตัง้และ

ด ำเนินกิจกำรด้วยตวัเองซึง่เลง็เห็นถึงผลก ำไร จึงท ำให้คูแ่ขง่เกิดขึน้เป็นจ ำนวนมำกและถือวำ่เป็นอปุสรรคในกำรท ำงำนเพรำะ 

เมื่อมีคูแ่ขง่เกิดขึน้จ ำนวนมำกจึงท ำให้มีกำรแขง่ขนักนัด้ำนรำคำกนัอยำ่งสงูท ำให้แตล่ะโครงกำรมีผลก ำไรคอ่นข้ำงต ่ำ 

 3.อ ำนำจในกำรตอ่รองของ Supplier  

 บริษัทมีอ ำนำจในกำรต่อรองกับ Supplier ค่อนข้ำงต ่ำเนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบค่อนข้ำงน้อยและลูกค้ำมี Approve 

Material List (AML) รวมมำด้วยแล้วนัน้ ซึ่งหมำยถึงบริษัทจะต้องซือ้วตัดุิบจำกเจ้ำที่เป็น AML เท่ำนัน้ท ำให้บริษัทไมส่ำมำรถ

เลือก Supplier อื่นได้  จึงเป็นอปุสรรคอีกอย่ำงหนึ่งในกำรท ำงำน ท ำให้มีต้นทนุกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึน้สง่ผลท ำให้ก ำไรลด

น้อยลง 

 4.สนิค้ำทดแทน 

 หำกมองในธุรกิจหลกัถือว่ำสินค้ำทดแทนกนัมีค่อนข้ำงมำก ก่อให้เกิดอปุสรรคในกำรเจำะตลำดแต่ถ้ำหำกธุรกิจที่จบั

มือร่วมกนักบัผู้ผลติรำย (Partner) อื่นๆได้ถือวำ่เป็นโอกำสที่ดีในกำรท ำธุรกิจอื่นๆร่วมกนั 

 5.อ ำนำจในกำรตอ่รองของลกูค้ำ 

ลูกค้ำมีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกขึน้ เนื่องจำกธุรกิจมีคู่แข่งเป็นจ ำนวนมำกและปัจจุบันมีกำรเสนอรำคำแบบ              

E-Auction ซึง่เป็นกำรยื่นประมลูงำนแบบ Real Time โดยให้บริษัทเสนอรำคำภำยในเวลำที่ก ำหนดท ำให้ต้องมกีำรตดัสนิใจ ณ 

ตอนนัน้ทนัทีเพื่อกำรเสนอรำคำให้ได้งำนนัน้ๆ ซึ่งบริษัทจะต้องลดรำคำให้ได้มำกที่สดุเพื่อให้สำมำรถชนะกำรแข่งขนัได้ซึ่งถือ

ได้วำ่ลกูค้ำมีอ ำนำจในกำรตอ่รองสงู 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
บริษัทมีขัน้ตอนในการด าเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีทัง้ลกัษณะกำรเป็นผู้ รับเหมำโดยตรง  (Main Contractor) และผู้ รับเหมำช่วง 

(Sub-Contractor) ซึง่บริษัทจะรับงำนก่อสร้ำงโดยกำรติดตอ่กบัผู้วำ่จ้ำงโดยตรงผำ่นวิธีกำรประกวดรำคำหรือกำรเจรจำรับงำน 

โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทจะมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรติดตอ่หำงำนซึง่จะมีทัง้กรณีที่ลกูค้ำติดตอ่เข้ำมำเอง  หรือกรณี

ทีบ่ริษัทเสนอตอ่ลกูค้ำนัน้ บริษัทจะมีขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนดงัรำยละเอียดที่แนบมำนี ้ 
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1. กำรประกวดรำคำและกำรรับงำนจำกลกูค้ำนัน้ บริษัทจะติดตำมข่ำวกำรประกวดรำคำตำมประกำศจำกทำง

หนังสือพิมพ์หรือจำกบริษัทที่ปรึกษำหรือบริษัทออกแบบ และมอบหมำยให้ฝ่ำยประมำณกำรต้นทุนค ำนวณต้นทุนและ

คำ่ใช้จ่ำยที่จะเกิดขึน้จำกนัน้บริษัทจะสง่รำคำเข้ำร่วมประกวดโดยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีหนว่ยงำนตำ่งๆ ก ำหนด 

2. กำรเจรจำเป็นลกัษณะที่บริษัทเข้ำไปเจรจำตัง้แต่ต้น โดยไม่มีกำรประกวดรำคำกลำ่วโดยเป็นกำรเข้ำไปเสนองำน

หรืออำจเป็นกำรที่ทำงลูกค้ำติดต่อเฉพำะเจำะจงเลือกบริษัทให้เป็นผู้ ก่อสร้ำงโดยปกติวิธีนีม้ักจะใช้กับลูกค้ำเก่ำและมี

ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่งกนั หลงัจำกมีกำรตกลงกนัในเร่ืองรำคำและเง่ือนไขต่ำงๆ แล้ว จึงจะท ำกำรลงนำมสญัญำว่ำจ้ำงกนั

ตอ่ไป 

ขัน้ตอนในการด าเนินงานหลังจากบริษัทรับงานมีดังต่อไปนี ้

1. กำรแบ่งงำนบริษัทจะพิจำรณำประเภทของงำน แล้วสง่ต่อให้ฝ่ำยที่เก่ียวข้องรับผิดชอบแต่ละส่วนเป็นหลกั เช่น

งำนทำงด้ำนกำรจดัซือ้อปุกรณ์  เคร่ืองจกัร  วสัดตุำ่งๆ และด้ำนบคุลำกร 

2. บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้จดักำรโครงกำร (Project Manager) เป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในทกุๆ ด้ำนของโครงกำร โดยดแูล

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและกำรควบคมุงำนให้ด ำเนินไปตำมแผนงำนท่ีได้วำงไว้ 

3. บริษัทมีนโนบำยกำรขอแหลง่เงินกู้ประเภทสินเขื่อโครงกำร จำกสถำบนักำรเงินเป็นโครงกำรแต่ละโครงกำรเพื่อ

สนบัสนนุด้ำนกำรเงินในกำรด ำเนินงำนโครงกำรนัน้ๆ หรือบำงกรณีบริษัทจะร่วมทนุกบับริษัทย่อยเพื่ อท ำกิจกำรร่วมค้ำเพื่อ

สนบัสนนุเงินทนุในกำรท ำโครงกำร  

4. กำรวำงแผนรำยละเอียดของโครงกำร ผู้จัดกำรโครงกำรเป็นผู้ก ำหนดตำรำงโครงกำรให้มีควำมเหมำะสมกับ

เง่ือนไข ระยะเวลำและงบประมำณที่ได้วำงไว้ รวมทัง้กำรวำงแผนก ำลงัคน โดยจ ำแนกตำมประเภทของงำนและประเภทของ

คนงำน นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้จดัท ำตำรำงกำรท ำงำนโดยละเอียดในแตล่ะช่วงของโครงกำร 

5. กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง ผู้จัดกำรโครงกำรมีหน้ำที่ในกำรควบคุมและติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำของงำน โดยจะรักษำอตัรำควำมก้ำวหน้ำของงำนให้เป็นไปตำมที่วำงไว้ 

6. กำรรำยงำนและกำรบันทึกผล ผู้ เก่ียวข้องและรับผิดชอบในแต่ละสำยงำนจะท ำกำรรำยงำนผลเก่ียวกับ

รำยละเอียดของงำนที่ท ำ กำรใช้วสัดกุ่อสร้ำง  ต้นทนุ  คณุภำพและปริมำณงำน  โดยจะรำยงำนต่อผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบั

ของสำยงำน 

7. กำรติดตำมและกำรตรวจสอบ เมื่อผู้จดักำรโครงกำรได้รับรำยงำนจำกผู้ที่เก่ียวข้อง จะตรวจสอบเปรียบเทียบกบั

แผนงำนท่ีวำงไว้ 

8. กำรตรวจเช็คควำมเรียบร้อยก่อนส่งมอบ ในกรณีที่มีข้อผิดพลำดของงำนผู้ จัดกำรโครงกำรจะให้มีกำรแก้ไข

ข้อผิดพลำด และตรวจควำมเรียบร้อยของงำนอีกครัง้ก่อนที่จะสง่มอบให้ลกูค้ำตอ่ไป  
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ขัน้ตอนในการด าเนินงานหลังจากบริษัทรับงานมดีังต่อไปนี ้
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ขัน้ตอนในการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง   

หลงัจำกที่บริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับเหมำหลกั บริษัทจะพิจำรณำคดัเลือกผู้ รับเหมำช่วงโดยในเบือ้งต้นบริษัทจะ

คดัเลือกผู้ รับเหมำช่วงตำมประเภทของงำน โดยพิจำรณำศักยภำพของผู้ รับเหมำช่วงนัน้ๆ หรือพิจำรณำผู้ รับเหมำช่วงที่มี

ผลงำนที่ดีกับบริษัทมำก่อน ส่วนกำรตกลงว่ำจ้ำงนัน้บริษัทจะพิจำรณำเง่ือนไขที่ดีที่สุด และควบคุมค่ำใช้จ่ำยให้อยู่ใน

งบประมำณของโครงกำรนัน้ๆ 

การคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

1. กำรเปรียบเทียบรำคำและข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค บริษัทจะเรียกผู้ รับเหมำช่วงให้เสนอรำคำโดยเปรียบเทียบกบั

รำคำกลำง ซึ่งบริษัทได้ค ำนวณไว้แล้ว โดยจะเลือกผู้ รับเหมำช่วงที่เสนอรำคำต้นทนุของบริษัทต ่ำที่สดุและมีข้อเสนอทำงด้ำน

เทคนิคถกูต้อง ประกอบกับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ รับเหมำช่วง เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำผู้ รับเหมำช่วงสำมำรถปฏิบตัิงำนได้

ถกูต้องตำมข้อก ำหนดของโครงกำรนัน้ๆ เป็นอยำ่งดี 

2. กำรเจรจำตอ่รอง บริษัทจะตอ่รองรำคำให้อยูใ่นงบประมำณ และเง่ือนไขของบริษัท 

อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง  

กำรจดัหำวตัถดุิบทำงด้ำน Hydrocarbon สว่นใหญ่นัน้เจ้ำของโครงกำรจะเป็นผู้จดัหำและทำงด้ำนก่อสร้ำงบริษัทจะ

เจรำจำตัง้แตไ่ด้รับสญัญำจ้ำงกบั Supplier หลำยๆ รำยเพื่อเปรียบรำคำและตกลงเง่ือนไขกำรซือ้วสัดหุลกัๆ เช่น เหลก็และปนู

ไว้ลว่งหน้ำจนจบโครงกำรเพื่อควบคมุต้นทนุ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำในแต่ละโครงกำรเพื่อดูแลในด้ำนควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงรวมถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ โดยจะตรวจสอบและควบคมุขัน้ตอนในกำรก่อสร้ำงและมีกำรบริหำรจดักำรของเสียและเศษ

วสัดุที่เหลือจำกกำรก่อสร้ำงเพื่อมิให้เกิดผลเสียด้ำนมลภำวะและต่อสิ่งแวดล้อม และที่ผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทหรือถูก

ฟ้องร้องในด้ำนมลภำวะและตอ่สิง่แวดล้อม  
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3.ปัจจัยความเส่ียง 
กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง 

PAE (Thailand) Public Company Limited 
 

1.การบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (Risk) หมำยถึงโอกำส/เหตุกำรณ์หรือสิ่งที่ท ำให้แผนงำนหรือกำรด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบันไม่บรรลุ

วตัถปุระสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อองค์กรในที่สดุ ทัง้ในด้ำนผลกระทบที่เป็น

ตัวเงนิได้ หรือต่อภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมำยถึง กระบวนกำรที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ

บคุลำกรทกุคนในองค์กรเพื่อช่วยในกำรก ำหนดกลยทุธ์กำรด ำเนินงำน  โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรออกแบบ

เพื่อให้สำมำรถชีบ้่งเหตกุำรณ์ที่อำจเกิดขีน้ และมีผลกระทบต่อองค์กรและสำมำรถจดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กร

ยอมรับ เพื่อให้ได้รับควำมมัน่ใจอยำ่งสมเหตสุมผลในกำรบรรลวุตัถปุระสงค์/เป้ำหมำยที่องค์กรก ำหนดไว้ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ขัน้ตอนส ำคญัส ำหรับกำรบริหำรควำมเสีย่งขององค์กร 

 
ทัง้นีข้ัน้ตอนข้ำงต้น สอดคล้องกบัระบบกำรบริหำรด้ำนคณุภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม หรือ 

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

Version 2015 ที่จะประกำศใช้ในปี 2015  ที่ยกระดบัด้ำนระบบกำรบริหำรจดักำรไปสู ่High Level Standard และน ำเร่ืองของ 

Risk Based Thinking เข้ำมำเป็นสว่นส ำคญัในระบบ ISO เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำรจดักำรและเติบโตอย่ำงยัง่ยืน โดยจะมี

กำรเขียนบริบทขององค์กร ที่ค ำนึงถึงปัจจยัภำยในและภำยนอก เพื่อสำมำรถป้องกนัและจดักำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ได้ 

รวมไว้ใน QHSE Manual  

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 เพื่อให้องค์กรสำมำรถลดมลูเหตขุองโอกำสที่จะเกิดควำมเสยีหำยในอนำคตให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

 เพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่งอยำ่งเป็นระบบ 

 เพื่อให้เช่ือมโยงกำรบริหำรควำมเสีย่งกบักลยทุธ์ขององค์ให้เกิดควำมยัง่ยืนได้ 
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 เพื่อให้มีระบบในกำรติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่งและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหมท่ี่อำจเกิดขึน้

ได้ตลอดเวลำ 

 เพื่อเพิ่มมลูคำ่ให้แก่องค์กร 

2.  การระบุความเสี่ยง (Aspect Identification) 
 กำรระบคุวำมสี่ยงจะระบุถึงแหลง่ที่มำ ส่วนที่ได้รับผลกระทบ เหตกุำรณ์และสำเหตุรวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ 

โดยจะพิจำรณำจำกปัจจยัภำยใน และภำยนอก ขององค์กร ซึ่งอำจด ำเนินกำรโดยกำรสมัภำษณ์ผู้บริหำรหรือฝ่ำยจดักำรของ

แตล่ะหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบในแผนงำนหรือกำรด ำเนินกำรนัน้ และรวบรวมประเด็นควำมเสีย่งที่ส ำคญั (Aspect) เพื่อมำจดัท ำ

เป็นภำพรวมควมเสีย่งขององค์กร (Corporate Risk Profile) 

**(อ้ำงถึง ระเบียบปฏิบตัิ HS-SP-0001 "Hazard Identification Risk Assessment and Risk Management Procedure" ซึง่เป็นระเบียบปฏิบตัิ

เร่ืองกำรระบแุละประเมินควำมเสี่ยงทีมี่อยูใ่นระบบ ISO และสำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรได้) 

ประเภทของความเสี่ยง 
 

 
 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ประกอบด้วยสองกระบวนกำรหลกั คือ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจะพิจำรณำถึงสำเหตแุละแหลง่ที่มำของควำมเสีย่ง ผลกระทบ ที่ตำมมำทัง้ในแง่บวก

และแง่ลบ และโอกำสของผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ โดยระบุปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบนัน้ๆ ซึงอำจมีได้หลำยด้ ำน 

รวมถึงพิจำรณำมำตรกำรก ำจดัควำมเสีย่งและประสทิธิผลที่มีอยูใ่นปัจจบุนัด้วย 

 การประเมินความเสี่ยง เป็นกำรเปรียบเทียบระดบัควำมเสีย่งที่ได้จำกกำรวเิครำะห์ กบัระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ 

ซึง่หำกไมอ่ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้จะต้องถกูก ำจดัไปทนัที 
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 ปัจจัยในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 

 ลกัษณะและประเภทของผลกระทบที่สำมำรถเกิดขึน้และแนวทำงในกำรประเมินผลกระทบ 

 แนวทำงในกำรระบโุอกำสในกำรเกิดขึน้ 

 กรอบเวลำของโอกำสและผลกระทบที่เกิดขึน้ 

 แนวทำงกำรก ำหนดระดบัควำมเสีย่ง 

 ระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ 

 ระดบัของควำมเสีย่งที่ต้องจดักำร 
ระดับของโอกาส (Likelihood) ที่จะเกดิความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ 

 

Level 
ระดับ 

LIKELIHOOD  
โอกาสเกดิ 

Expectation Occur 
คาดว่าจะเกดิขึน้ 

1 น้อยมำก (เกิดยำก) ไมเ่กิดภำยใน 10 ปี 
2 น้อย 1 ครัง้ภำยใน 6 - 10 ปี 
3 ปำนกลำง 1 ครัง้ภำยใน 3 - 6 ปี 
4 มำก 1 ครัง้ภำยใน 1 - 3 ปี 
5 มำกที่สดุ มำกกวำ่ 1 ครัง้ภำยใน 1 ปี 

 

ระดับของผลกระทบ (Impact)  
 

1. ผลกระทบต่อองค์กรและการเงนิ 
Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Value 
มูลค่าความเสียหาย 

(Baht) 
1 สง่ผลกระทบน้อยมำก/ควบคมุได้ ไมเ่กิน 5,000 
2 สง่ผลกระทบน้อย >5,000 - 50,000 
3 สง่ผลกระทบปำนกลำง >50,000 - 100,000 
4 สง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั >100,000 - 10,000,000 
5 สง่ผลรุนแรงตอ่องค์กร >10,000,000 

 

2. ผลกระทบต่อพนักงาน 
Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident  
อุบัติภยั 

1 สง่ผลกระทบน้อยมำก/ควบคมุได้ First Aid 
2 สง่ผลกระทบปำนกลำง เข้ำรับรักษำใน ร.พ. และหยดุงำน 1-5 วนั 
3 สง่ผลกระทบปำนกลำง เข้ำรับรักษำใน ร.พ. และหยดุงำน 1-5 วนั 
4 สง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั ถึงขึน้บำดเจ็บสำหสั เข้ำรับรักษำใน ร.พ. และ

หยดุงำน > 5 วนั 
5 สง่ผลรุนแรงตอ่องค์กร ถึงขึน้สญูเสยีชีวติ 
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RISK Level MAP  
ระดบัควำมเสีย่ง 

 

Impact 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
  1 2 3 4 5 

  Likelihood 

   

15-25 ระดบัควำมเสีย่งสงูมำก ต้องด ำเนินกำรโดยทนัที (Extreme) 

7-14 ระดบัควำมเสีย่งสงู ต้องรีบด ำเนนิกำร (High) 

3-6 ระดบัควำมเสีย่งปำนกลำง ควรรีบด ำเนินกำร (Medium) 

1-2 ระดบัควำมเสีย่งน้อย แตค่วรติดตำมสถำนะกำรณ์อยำ่งตอ่เนื่อง (Low) 

 

4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
 ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำแผนจดักำรควำมเสีย่งเสนอตอ่ฝ่ำยบริหำรเพื่อขออนมุตัิจดัสรรทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำร

ด ำเนินกำร(ถ้ำมี) โดยในกำรคดัเลือกแนวทำงในกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมที่สดุจะค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้กับ

ต้นทุนที่เกิดขึน้เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงข้อก ำหนดของกฏหมำย ข้อก ำหนดมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง รวมถึงควำม

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

แนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 Terminate เป็นกำรหยดุหรือยกเลกิกิจกรรมกำรด ำเนินงำนท่ีก่อให้เกิดควำมเสีย่ง 

 Transfer เป็นกำรถ่ำยโอนควำมเสีย่งไปยงัหนว่ยงำนหรือองค์กรอื่นเพื่อรับภำระแทน 

 Treat เป็นจดัหำมำตรกำรเพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสีย่งหรือลดผลกระทบลง 

 Take เป็นกำรยอรับควำมเสีย่งโดยไมด่ ำเนินกำรใดๆ 

5. การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

 หนว่ยงำนบริหำรควำมเสีย่งจะประสำนงำนให้ฝ่ำยจดักำรท่ีรับผิดชอบควำมเสี่ยงรำยงำนสถำนะและกำรด ำเนินงำน

เก่ียวกบักำรบริหำรควำมเสีย่งให้ที่ประชมุฝ่ำยบริหำรรับทรำบ 
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 ฝ่ำยจัดกำรจะวิเครำะห์/ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและปัจจัยภำยใน ภำยนอก รวมถึงกำร

เปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งอำจสง่ผลให้ต้องมีกำรทบทวนกำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั 

รวมถึงอำจน ำไปใช้ในกำรทบทวนกรอบบริหำรควำมเสีย่งโดยรวม 

กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบทั่วทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการ 
บริหารความเสี่ยง 

- หนว่ยงำน/คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสีย่ง 
- สำยกำรบงัคบับญัชำ/รำยงำน 
- บทบำทควำมรับผิดชอบ 
- ทกัษะ/บคุลำกร 

วัฒนธรรมองค์กร  
- วตัถปุระสงค์ 
- นโยบำย 
- เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
- ควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ 

(Risk Appetite) 

ปัจจัยพืน้ฐาน 
-โครงสร้ำงและระบบ - วิธีกำรและเคร่ืองมือ - ข้อมลูและกำรสือ่สำร 
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Organization Risk Management Process (        )
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กรอบนโยบายความเสี่ยง ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  QHSE (Quality, 
Health, Safety and Environment) Risk Policy Framework 
 บริษัท พีเออี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยคุณภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ขององค์กรและเป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน QSHE ให้ผู้บริหำรและพนกังำนใน

องค์กร น ำไปปฏิบตัิ ด้วยกำรก ำหนดเป็นเป้ำหมำย แผนกลยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำน รวมทัง้ตวัชีว้ดัตำมแผนงำน รวมทัง้ก ำร

ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย เพื่อประเมินควำมสอดคล้องกับนโยบำย รวมทัง้ในกำรตรวจประเมิน 

(Internal Audit) ตำมแผนท่ีก ำหนด 

QHSE Management Framework 
 

 

 กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์จะเน้นที่กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมด้ำน QSHE และระบบกำรจัดกำรด้ำน QHSE เป็น
เคร่ืองมือส ำคัญในกำรปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงนวัตกรรม ตลอดจน กำรพัฒนำ
กระบวนกำรและผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ลดควำมสญูเสีย ควำมเสีย่ง และผลกระทบในทำงลบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสะท้อนควำมมุ่งมัน่ไปสู่กำรปฏิบัติ จึง ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน QSHE ประจ ำปี 
(QSHE Goals) โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท และคัดเลือก
ตวัชีว้ดัที่มีควำมส ำคญั (Key Performance Indicators) มำก ำหนดเป็นเป้ำหมำยในระดบัองค์กร ซึง่แต่ละหน่วยงำนจะน ำไป
พิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยของหน่วยงำนและถ่ำยทอดไปสู่เป้ำหมำยในระดบัฝ่ำย/แผนกตำมควำมเหมำะสม ซึ่งจะมีกำร
ติดตำม ประเมินผลตำมเป้ำหมำยในแตล่ะระดบัน ำเสนอตอ่ผู้บริหำรตำมแผนท่ีก ำหนด    
 มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำน QHSE (QHSE Management System) เปรียบเสมือนเคร่ืองมือส ำคัญในกำรบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งด้ำน QHSE ที่ทกุหน่วยงำนของบริษัทต้องน ำไปเป็นกรอบในกำรบริหำรจดักำร โดยประยกุต์ใช้ให้เหมำะสม
กับลักษณะและควำมเสี่ยงของหน่วยงำนนัน้ๆ  เป็นกำรเช่ือมโยงนโยบำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เข้ำกับนโยบำยมำตรฐำนกำรจัดกำรและระเบียบปฏิบัติ ขัน้ตอนด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน  กรอบของ
มำตรฐำนกำรจดักำรถูกพฒันำขึน้ตำมหลกักำร Plan-Do-Check-Action เพื่อให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous 
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Improvement) ซึ่งมีพืน้ฐำนมำจำกมำตรฐำนกำรจดักำรสำกล  (ISO Management System)  Version 2015 ประกอบด้วย   
7 องค์ประกอบหลกั โดยมีเนือ้หำสำระส ำคญัของแตล่ะองค์ประกอบสรุปได้ดงันี ้ 

1. บริบทขององค์กร (Context of the Organization) เข้ำใจ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวงัขององค์กร กำรพิจำรณำ

ปัจจยัภำยใน ภำยนอก ซึง่เป็นกำรพิจำรณำถึงควำมเสีย่ง ตำ่งๆขององค์กรรวมถึงขอบขำ่ยของระบบบริหำรจดักำร (ข้อก ำหนด

ISO ข้อ 4) 

2. ความเป็นผู้น า (Leadership) กำรก ำหนด กำรสื่อสำร และกำรแสดงออกถึงควำมมุ่งมัน่ของฝ่ำยบริหำรอย่ำง

ชัดเจนในกำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรในกำรบริหำรงำนด้ำน  QHSE ตลอดจนกล่ำวถึงกำรทบทวนประสิทธิผลกำร

ด ำเนินงำนด้ำน QHSE (ข้อก ำหนดISO ข้อ 5) 

3. การวางแผน (Planning) กำรระบ ุและกำรประเมินควำมเสีย่ง กำรเข้ำถึงกฎหมำย รวมถึงกำรตรวจประเมินด้ำน 

QHSE ส ำหรับโครงกำรใหม่ ตลอดจนกำรจัดกำรด้ำน QHSE ที่เก่ียวข้องกับวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำร 

(ข้อก ำหนดISO ข้อ 6) 

4. การสนับสนุน (Support) ทรัพยำกรและโครงสร้ำงกำรบริหำร กำรก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

ตลอดจนควำมสำมำรถของผู้ปฏิบตัิงำนที่เหมำะสม เพื่อให้กำรบริหำรงำนด้ำน SSHE เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรสร้ำง

กำรมีสว่นร่วม พฤติกรรม และวฒันธรรมด้ำน QHSE อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรสือ่สำรทัง้ภำยในและภำยนอกให้กบัผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี ตลอดจนกำรจดักำรและควบคมุเอกสำรกำรด ำเนินงำน (documented information) (ข้อก ำหนดISO ข้อ 7) 

5. การด าเนินงาน (Operations) กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน QHSE ในช่วงกำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรทดสอบ 

กำรปฏิบตัิงำน ทัง้ที่ด ำเนินงำนโดยบริษัทฯ หรือผู้ รับเหมำ กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำร

เตรียมควำมพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดและบรรเทำผลกระทบด้ำน QHSE ที่อำจจะเกิดขึน้ ซึ่งรวมถึงกำร

จดักำรด้ำนมลพิษที่มีอยูอ่อกจำกพืน้ท่ี กำรระบำยน ำ้เสยี และกำรจดักำรของเสยี เป็นต้น  (ข้อก ำหนดISO ข้อ 8) 

6. การติดตามและประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Monitoring and Evaluation) กำร

ตรวจสอบและตรวจประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำน QHSE (Internal Audit) และกำรด ำเนินกำรแก้ไข เพื่อจัดกำร

สภำพท่ีไมเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนด ตลอดจนกำรน ำกำรเรียนรู้ที่ผำ่นมำ และแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศไปขยำยผลตอ่ไป รวมถึงกำรน ำ

ผลกำรประเมิน เข้ำสูก่ำรทบทวนฝ่ำยบริหำร (ข้อก ำหนดISO ข้อ 9)  

7. การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) กำรพิจำรณำก ำจดัสิง่ที่ไมเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนดตำม

หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  รวมถึงกำรก ำหนดแผนงำนกำรปรับปรุงด้ำน QHSE อยำ่งตอ่เนื่อง (ข้อก ำหนดISO ข้อ 10) 
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ส าหรับนโยบายของ QHSE  (นโยบายคุณภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม)ที่มีอยู่ในปัจจุบนัมีดังนี ้
1. นโยบำยคณุภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม (Quality, Health, Safety and Environment Policy) 

- ISO Management System 
2. นโยบำยควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัในกำรท ำงำน (Health & Safety Policy) 
3. นโยบำยห้ำมใช้สำรเสพติดและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Drug & Alcohol Policy) 
4. นโยบำยสิง่แวดล้อม (Environmental Policy) 
5. นโยบำยหยดุกำรท ำงำน ถ้ำไมป่ลอดภยั (Stop Work Authority Policy) 
6. นโยบำยบริหำรควำมเหน่ือยล้ำ (Fatigue Management Policy) 

ทัง้นีพ้นกังำนทุกคนมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องตำมกฎหมำย  ข้อบงัคบั และนโยบำยของบริษัทและมี
หน้ำที่ต้องท ำตำมข้อก ำหนดของ QHSE MS ในกำรท ำงำนของบริษัท โดยนโยบำยบริษัท ก ำหนดให้พนกังำนต้องปฏิบตัิตำม
ตวับทกฎหมำยทัง้ที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและเจตนำรมณ์ ส ำหรับกฎหมำยและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสภำพแวดล้อม สขุภำพ และ
ควำมปลอดภยัทัง้หมด และที่ส ำคญั พนกังำนทกุคนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่จะต้องหยดุ (หรือไมเ่ร่ิมต้น) กำรท ำงำนทกุ
อยำ่งที่เป็นอนัตรำยหรือเสีย่งที่จะท ำให้เกิดโอกำสที่ไมป่ลอดภยั (อ้ำงถึง Stop Work Authority Policy) 

3.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทมี

สนิทรัพย์และหนีส้นิที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซึง่มิได้ท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงไว้ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัท 
เช่ือวำ่จะไมม่ีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของบริษัท 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบับญัชีลกูหนีก้ำรค้ำซึ่งบริษัทมีฐำน
ของลกูค้ำที่หลำกหลำยและมีจ ำนวนมำก อยำ่งไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยในกำรให้สนิเช่ือที่ระมดัระวงั ดงันัน้บริษัทจงึ
ไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหนีจ้ำกลกูหนีเ้หลำ่นัน้ นอกจำกนีบ้ริษัทได้ประมำณค่ำเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู โดยอำศยักำรประเมินผลของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนีใ้นอดีตของลกูหนี ้ซึ่งฝ่ำย
บริหำรเช่ือวำ่เพียงพอแล้ว 

3.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 
  ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ 31 ธนัวำคม 2559 ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ได้ประกำศให้หลกัทรัพย์ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) (PAE) เข้ำขำ่ยต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1 โดยสัง่ห้ำมกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของ PAE ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2559 พร้อมทัง้ขึน้เคร่ืองหมำย NC(Non-Compliance) ตัง้แตว่นัที่ 9 มีนำคม 2559 
ทัง้นีไ้ด้ก ำหนดให้ PAEแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2559เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนถึง
ทำงเลือกว่ำบริษัทจะท ำแผนปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเสนอผู้ ถือหุ้นหรือจะฟืน้ฟูกิจกำรตำมพระรำชบญัญัติ
ล้มละลำย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทำงเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทก่อนที่จะสัง่ห้ำมซือ้หรือขำย
หลกัทรัพย์ในระหว่ำงกำรปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนในวนัที่ 10พฤษภำคม 2559 จนกว่ำบริษัทจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์นัน้ และเนื่องจำก PAE 
ได้แจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์ว่ำมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมตัิเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรฟืน้ฟูกิจกำรผ่ำนศำล
ล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำยบริษัทจึงรอให้ศำลมีค ำสัง่ให้บริษัทเข้ำแผนฟืน้ฟูกิจกำรและด ำเนินกำรโดย
บริษัทมีแนวทำงในกำรขยำยระยะเวลำในกำรแก้ไขเหตแุหง่กำรเพิกถอนและมีคณุสมบตัิอื่นครบถ้วน 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
4.1 ลักษณะส าคัญและรายละเอียดสินทรัพย์ 
บริษัทมีรำยละเอียดมลูคำ่ที่ดิน อำคำร และสว่นปรับปรุงอำคำร รวมทัง้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ตำ่งๆ สทุธิตำมบญัชี

ทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ปรำกฏดงันี ้                                                                                     (หน่วย : พนับำท) 

ล าดับ สินทรัพย์ถาวร ที่ดนิ ที่ตัง้ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่  

มูลค่าตาม

บัญชีสุทธิ 

(ไร่-งาน-

ตรว) 

1 ส ำนกังำนใหญ่ * 

 

เลขที ่69 ถ.ศรีนครินทร์ ออ่นนชุ 64 ถนนศรี

นครินทร์ 

แขวง/เขต สวนหลวง  กรุงเทพฯ 

บริษัทพีเออ ี

ประเทศไทย 

จ ำกดั (มหำชน) 

4-0-54 90,970 

2 เพื่อใช้ในกำรจดัเก็บและ

ปฏิบตัิงำนบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์ * 

ซอยเฉลมิพระเกียรติ ร.9 48 แยก 17  

แขวงดอกไม้ (สวนหลวง) เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ 

บริษัทพีเออ ี
ประเทศไทย 

จ ำกดั (มหำชน) 

4-3-96 29,292 

3 เพื่อเป็นโรงงำนผลติประกอบ*

โครงสร้ำงเหลก็ และอปุกรณ์

ผลติน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำต ิ

 

อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร 

บริษัทพีเออ ี

ประเทศไทย 

จ ำกดั (มหำชน) 

25-0-93 5,046 

4 เพื่อใช้เป็นส ำนกังำนสำขำ* เลขที่ 88 หมู ่6 ต ำบลทุง่สขุลำ  

อ ำเภอศรีรำชำ 

 จงัหวดั ชลบรีุ 

บริษัท  

พีเออี เทคนิคอล 

2-1-15 8,006 

5 เพื่อใช้เป็นส ำนกังำนสำขำ* เลขที่ 35 ถนนหวัน ำ้ตก ต ำบลมำบตำพดุ  

จงัหวดั ระยอง 

บริษัท  

พีเออี เทคนิคอล 

5-0-50 4,514 

6 บริษัทยอ่ยเพื่อเป็นโรงงำนผลติ

น ำ้ประปำ* 

เลขที่ 59/2 ต ำบลสนัโป่ง อ ำเภอแมริ่ม  

จงัหวดัเชียงใหม ่

บริษัท พีพีเอส  

เอนเนอร์ย ี

แอนด์มำรีน 

1-3-31 1,400 

7 บริษัทยอ่ยเพื่อเป็นโรงงำนผลติ

น ำ้ประปำ* 

เลขที่ 700/822 หมูท่ี่ 6 ต ำบลหนองต ำลงึ  

อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ  

บริษัท พีพีเอส  

เอนเนอร์ย ี

แอนด์มำรีน 

50 ไร่  19,724 

8 บริษัทยอ่ยเพื่อเป็นโรงงำนผลติ

น ำ้ประปำ* 

เลขที่ 47/2 หมูท่ี่ 3 ซอยวดัสงักะส ี 

ต ำบลนำป่ำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ   

บริษัท พีพีเอส  

เอนเนอร์ย ี

แอนด์มำรีน 

90 ไร่  32,536 

 รวมมูลค่าตามบัญช ี    191,488 
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** ได้ติดภำระผกูพนักบัสถำบนักำรเงิน**  
หมำยเหต ุ  *   รำคำประเมินโดย บริษัท เดอะแวลแูอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ำกดั   

 (หน่วย : พนับำท) 

ล าดับ 
อาคารส านักงานและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

ที่ตัง้ 

 

มูลค่าตาม 

บัญชีสุทธิ 

1 อำคำรส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 69 ถ.ศรีนครินทร์ ออ่นนชุ 64 

ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง  กรุงเทพฯ 

13,569 

2 โรงประกอบจงัหวดัระยอง ก่ิงอ ำเภอ นิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 13,536 

3 โรงประกอบจงัหวดัสงขลำ อ ำเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลำ 1,656 

4 โรงประกอบจงัหวดัก ำแพงเพชร อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร 37,300 

5 อำคำรศนูย์ฝึกชำ่งเช่ือมบริษัท 

พีเออ ีเทคนิคอล 

เลขที ่69 ถ.ศรีนครินทร์ ออ่นนชุ 64  

ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง  กรุงเทพฯ 

17,421 

6 บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยีแอนด์มำรีน เลขที่ 59/2 ต ำบลสนัโป่ง อ ำเภอแมริ่ม จงัหวดั

เชียงใหม ่

29,467 

 รวมมูลค่าตามบัญช ี  112,949 

 

 (หน่วย: พนับำท) 

ล าดับ 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โดยรวม

ของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อย 

ที่ตัง้ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าต้นทุน 

 

มูลค่าตาม 

บัญชีสุทธิ 

 

1 

 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โดยรวมของ

บริษัท และบริษัทยอ่ย 

 

ส ำนกังำนใหญ่  

ส ำนกังำนสงขลำ 

โรงประกอบจงัหวดัระยอง 

บริษัทพีเออ ี

ประเทศไทย 

จ ำกดั 

(มหำชน) 

244,879 78,743 

** ได้ติดภำระผกูพนักบัสถำบนักำรเงิน**  
หมำยเหต ุ  *   รำคำประเมินโดย บริษัท เดอะแวลแูอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ำกดั   
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
- ในสว่นของด้ำนกำรบริหำรนัน้บริษัทได้สง่ตวัแทนเข้ำไปเป็นกรรมกำร,หรือผู้บริหำรในบริษัทย่อยเพื่อให้ตวัแทนของ

บริษัทได้เข้ำร่วมประชมุหรือและหำรือในด้ำนกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สงูสดุร่วมกนั  

- และในปี 2559 บริษัทไมม่ีนโยบำยในกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมแตอ่ยำ่งใด 

4.3   การเปิดเผยราคาทรัพย์สิน  
ทรัพย์สินถำวรหลกัของบริษัทสว่นใหญ่เป็นที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง ของส ำนกังำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนครและเป็นที่ตัง้

โรงงำนประกอบ 3 แห่ง ที่จงัหวดัสงขลำ จงัหวดัก ำแพงเพชร และจงัหวดัระยอง โดยทรัพย์สินถำวรดงักลำ่วได้จดจ ำนองเพื่อ
เป็นกำรค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่ธนำคำรพำนิชย์แหง่หนึง่ในประเทศไทย โดยมีวงเงินกบัธนำคำรทัง้หมด ดงันี ้

1. วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี(O/D) และวงเงินตัว๋สญัญำใช้เงินระยะสัน้ รวมจ ำนวน 30  ล้ำนบำท 
2. วงเงินกู้ยืมระยะยำว รวมจ ำนวน 338.18 ล้ำนบำท 
3. วงเงินอำวลัตัว๋สญัญำใช้เงินและวงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั รวมจ ำนวน 363.64 ล้ำนบำท 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีข้อพิพำททำงกฎหมำย 11 คดี โดยบริษัท 
เป็นโจทก์ 4  คดี และเป็นจ ำเลย จ ำนวน 7 คดี  ซึง่มีรำยละเอียดเก่ียวกบัคดีควำม ดงันี ้ 

 

  5.1   คดีฟ้องผิดสัญญาทางแพ่ง 
คดีที่ . 1 บริษัท  กิจสมพงษ์ จ ากัด, บริษัท เอ็นยเินียร่ิง พลัส  จ ากัด    

         คู่ควำม บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โจทก์ ฟ้องบริษัทกิจสมพงษ์ จ ำกัด,บริษัท เอ็นยิเนียร่ิง พลสั 

จ ำกดั เป็นจ ำเลยรำยละเอียดคด ี ฐำนผิดสญัญำ เรียกคำ่จ้ำงเรียกเงินคืนและคำ่เสยีหำยโครงกำรรำมำด้ำให้ช ำระเงิน ยอดเงิน 

59,207,430.11 บำท  เป็นคดีควำมโต้แย้งในชัน้ศำล  

ควำมคืบหน้ำคดี  เมื่อวนัท่ี  26 กมุภำพนัธ์ 2559 ศำลมีค ำสัง่ให้งดกำรพิจำรณำและจ ำหนำ่ยคดีชัว่ครำว   

 คดีที่ . 2 บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  

         คูค่วำม บริษัท ลอ็กไทย-ไฮแลค็ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั โจทก์ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำเลย 

รำยละเอียดคดี  ฐำนผิดสญัญำ เรียกคำ่ติดตัง้และคำ่เช่ำนัง่ร้ำน ยอดเงิน 10,425,605.43  บำท  เป็นคดีพิพำทในชัน้ศำล  

ควำมคืบหน้ำคดี  ศำลชัน้ต้นพิพำกษำ เมื่อวนัท่ี 18  มีนำคม  2558 ให้จ ำเลยช ำระเงิน  จ ำนวน 10,424,605.73 บำท  

พร้อมดอกเบีย้อตัรำ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน  9,466,051.58  บำท  นบัแต่วนัฟ้อง  23  กรกฎำคม  2557  จนช ำระเสร็จ ชดใช้ค่ำ

ฤชำธรรมเนียมแทน ก ำหนดคำ่ทนำยควำม 10,000 บำท   

 คดีมีข้อโต้แย้งจ ำเลยได้ยื่นอทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำล และขอระงับกำรบงัคบัคดี เมื่อวนัที่  15  มิถนุำยน  2558  คดี

อยูร่ะหวำ่งพิจำรณำของศำลอทุธรณ์  และศำลอทุธรณ์มีค ำสัง่ให้จ ำหนำ่ยคดีชัว่ครำว 

คดีที่ . 3  บริษัท ทิมาลัย จ ากัด,บริษัท เวเทอร์ร่า จ ากัด,บริษัท ซี เฮเว่น จ ากัด และ บริษัท สวีท วอเทอร์พ้อย จ ากัด  
คู่ควำม บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โจทก์  ฟ้อง บริษัท ทิมำลยั จ ำกัด, บริษัท เวเทอร์ร่ำ จ ำกัด, 

บริษัท ซี เฮเวน่ จ ำกดั และ บริษัท สวีท วอเทอร์ พ้อย จ ำกดั เป็น จ ำเลย  
รำยละเอียดคดี ฐำนผิดสญัญำเรียกค่ำจ้ำงเรียกเงินประกนัคืนและค่ำเสียหำย โครงกำรโมดสั ให้ช ำระเงินยอดเงิน 

18,455,507.78  บำท  เป็นคดีควำมโต้แย้งในชัน้ศำล ควำมคืบหน้ำคดีศำลชัน้ต้นพิพำกษำเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2558           

ให้จ ำเลยทัง้สีช่ ำระเงินตำมสว่นรวมเป็นเงินจ ำนวน 16,052,031.99  บำท พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินนบั

แตว่นัผิดนดัแตล่ะครำวไป จนกวำ่ช ำระเสร็จ ชดใช้คำ่ฤชำธรรมเนียมแทน ก ำหนดคำ่ทนำยควำม  50,000  บำท   

 คดีนีจ้ ำเลยทัง้สี่ได้ยื่นอทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำล  เมื่อวนัที่  29  ธนัวำคม 2558  ศำลอทุธรณ์ภำค 2 พิพำกษำยืนตำม

ศำลชัน้ต้น  และจ ำเลยทัง้สี ่ได้ยื่นฎีกำ เมื่อวนัท่ี  26 กนัยำยน 2559  คดีอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำของฎีกำ 

คดีที่ 4. บริษัท เค พี เอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   

  คูค่วำม บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โจทก์  ฟ้อง บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่  จ ำกดั เป็น จ ำเลย 

รำยละเอียดคดี  ฐำนผิดสญัญำ เรียกค่ำจ้ำง เรียกเงินประกนัคืนและคำ่เสยีหำยโครงกำรแคปปิตอล รำชปรำรภ-วิภำ 

ให้ช ำระเงิน ยอดเงิน56,264,868.90  บำทเป็นคดีควำมโต้แย้งในชัน้ศำล   

ควำมคืบหน้ำคดี  ศำลมีค ำสัง่ให้จ ำหนำ่ยคดีชัว่ครำวและนดัพร้อมฟังค ำสัง่วนัท่ี  30 มีนำคม 2560     
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คดีที่ 5.  บริษัท เกรซแลนด์ เขาหลัก จ ากัด  

        คู่ควำม บริษัท เกรซแลนด์ เขำหลกั จ ำกัด ผู้ ร้องเรียกร้องต่อ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)  จ ำกัด (มหำชน) และ  

ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย เป็นผู้คดัค้ำน   

รำยละเอียดคดีฐำนผิดสัญญำ ,ค ำ้ประกันและเรียกค่ำเสียหำยโครงกำรเกรซแลนด์ให้ช ำระเงินยอดเงิน 

186,890,419.04  บำทมีข้อโต้แย้งในชัน้อนญุำโตตลุำกำร  ทำงอนญุำโตตลุำกำร มีค ำสัง่ให้จ ำหนำ่ยคดีชัว่ครำว  

คดีที่ 6.  บริษัท นวนคร จ ากัด(มหาชน)  

         คูค่วำม บริษัท นวนคร จ ำกดั(มหำชน) ผู้ ร้อง   เรียกร้องตอ่ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)เป็นผู้คดัค้ำน   

รำยละเอียดคดี  ฐำนผิดสัญญำ , เรียกเงินคืน และเรียกค่ำเสียหำย โครงกำรนวนคร ให้ช ำระเงินยอดเงิน

49,406,787.26  บำท  มีข้อโต้แย้งในชัน้อนญุำโตตลุำกำร  ทำงอนญุำโตตลุำกำร มีค ำสัง่ให้จ ำหนำ่ยคดีชัว่ครำว  

คดีที่ 7.  บริษัท นิชคาร์  จ ากัด   

คูค่วำม บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  โจทก์ ฟ้อง บริษัท นิชคำร์ จ ำกดั เป็น จ ำเลย  

รำยละเอียดคดี  ฐำนผิดสญัญำ เรียกค่ำจ้ำง เรียกค่ำเสียหำย โครงกำรนิชคำร์ ให้ช ำระเงิน ยอดเงิน 7,586,383.29

บำท  เป็นคดีควำมโต้แย้งในชัน้ศำล  

ควำมคืบหน้ำคดี  ศำลชัน้ต้นพิพำกษำ เมื่อวนัที่ 25 ธันวำคม 2558 ให้จ ำเลยช ำระเงิน  6,685,613.31 บำท พร้อม

ดอกเบีย้อตัรำร้อยละ  7.5 ต่อปี ของต้นเงินนับแต่วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2556 ไปจนกว่ำช ำระเสร็จ ให้คืนหนงัสือค ำ้ประกัน

ธนำคำรอิสลำมสองฉบบั ให้ชดใช้คำ่ฤชำธรรมเนียมแทน ก ำหนดคำ่ทนำยควำม 10,000  บำท   

 คดีถึงที่สดุ อยูร่ะหวำ่งตรวจสอบ สืบหำทรัพย์สนิของจ ำเลย เพื่อด ำเนินกำรบงัคบัคดีตอ่ไป    

คดีที่ 8.  บริษัท  คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด(มหาชน)  

       คู่ควำม บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  โจทก์ ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั(มหำชน) 

เป็น จ ำเลย 

รำยละเอียดคดี  ฐำนผิดสญัญำ กู้  ,ตัว๋สญัญำใช้เงิน ยอดเงิน 31,858,587.91 บำท  เป็นคดีควำมโต้แย้งในชัน้ศำล  

ควำมคืบหน้ำคดี  ศำลมีค ำสัง่เมื่อวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ 2559  ให้งดพิจำรณำและจ ำหนำ่ยคดีชัว่ครำว     

คดีที่ 9. บริษัท  คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

คูค่วำม บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  โจทก์ ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เป็น จ ำเลย 

รำยละเอียดคดี  ฐำนผิดสญัญำ เรียกค่ำเสียหำย ยอดเงิน 73,427,414.70  บำท  และบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) 

จ ำกดั (มหำชน) ได้เรียกร้องฟ้องแย้งเป็นเงิน 16,209,646.77 บำท เป็นคดีควำมโต้แย้งในชัน้ศำล 

ควำมคืบหน้ำคดี  ศำลมีค ำสัง่เมื่อวนัท่ี 14  มกรำคม 2559  ให้งดพิจำรณำและจ ำหนำ่ยคดีชัว่ครำว  

คดีที่ 10.  บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลย ี จ ากัด 

คู่ควำม บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี จ ำกัด -โจทก์ ฟ้อง บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด(มหำชน) เป็นจ ำเลย

รำยละเอียดคดี ฐำนผิดสญัญำจ้ำง เรียกร้องค่ำเสียหำย และตกลงอนุมัติให้ท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมยอดเงิน 
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7,293,676.82 บำท  ช ำระ 36 งวดๆละเดือนๆละไม่น้อยกว่ำ 150,000-บำท ,หำกผิดนดังวดใดงวดหนึ่งให้โจทก์มีหนงัสือทวง

ถำมแต่หำกผิดนดัและค้ำงช ำระ 2 งวดให้บงัคบัคดีจำกยอดค้ำงทัง้หมดรวมดอกเบีย้ค้ำงช ำระอีก 1,000,000-บำท โดยคิด

ดอกเบีย้ 7.5 % ของต้นเงินท่ีค้ำง คำ่ธรรมเนียมเป็นพบั 

ควำมคืบหน้ำของคดี งดช ำระชัว่ครำว โดยแจ้งเหตกุำรงดช ำระตำมข้อกฎหมำยตอ่ศำลแล้ว   

5.2  คดีแรงงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  มีข้อพิพำททำงกฎหมำยกับลกูจ้ำงที่ค้ำง

พิจำรณำมำจำกปีก่อนอยูร่วม 1 คดี  เนื่องจำกในปีก่อนนัน้บริษัทฯได้มีกำรเลกิจ้ำงพนกังำนตำ่งชำติ เพื่อจ้ำงพนกังำนชำวไทย

ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเท่ำเทียมกันเข้ำมำท ำงำนแทนโดยได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำทุกประกำรแต่พนักงำนต่ำงชำติไม่

ยินยอม จึงได้เกิดเป็นคดีควำมฟ้องร้องขึน้ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรสู้คดีตำมกฎหมำยและหลกัฐำนอ้ำงอิงที่ถูกต้องซึ่งมี

รำยละเอียดเก่ียวกบัคดีควำม ดงันี ้ 

คดีที่ 1.  ศาลแรงงานกลาง (เป็นกำรจ้ำงตำมสญัญำจ้ำงเฉพำะโครงกำร) 

คูค่วำม  นำยชำง ฮิน เสง็ เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  เป็น จ ำเลย  

รำยละเอียด  เรียกร้องกรณีเลิกจ้ำง ค่ำชดเชย ค่ำบอกกลำ่วลว่งหน้ำ ค่ำวนัหยดุพกัประจ ำปี เงินทดรอง เงินค่ำจ้ำง

ค้ำง รวมเป็นเงิน  1,684,520  บำท  และ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  โต้แย้ง/ฟ้องแย้งเรียกคำ่เสยีหำยเป็นเงิน 

8,684,520  บำท ศำลรับเป็นฟ้องแย้ง  

 ควำมคืบหน้ำคดี  ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำ วนัที่  31  มกรำคม 2555 ให้ จ ำเลยช ำระเงิน  186,473  บำท พร้อม

ดอกเบีย้นบัแตว่นัฟ้อง  วนัท่ี 6  สงิหำคม 2552  ไปจนช ำระเสร็จ      

 จ ำเลยได้โต้แย้งค ำพิพำกษำ/ได้ยื่นอทุธรณ์ไปยงัศำลฎีกำ วนัที่ 3 พฤษภำคม 2555 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ

ศำลฎีกำ    

5.3       คดีอื่น ๆ  

บริษัทไมม่ีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไม่สิน้สดุ ซึง่บริษัทเป็นคู่ควำมหรือคูก่รณีที่มีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ที่มี

จ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือสงูกว่ำร้อยละ10 ของสินทรัพย์หมนุเวียนและไม่ใช่คดีที่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญัไม่วำ่จะเป็นคนงำนท่ีสิน้สดุสญัญำจ้ำงตำมโครงกำรหรือคูส่ญัญำทำงกำรค้ำและไม่มี

คดีที่ไม่ได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแตอ่ยำ่งใด  เพียงแตม่ีเจ้ำหนีร้ำยหนึง่ คือนำยสมำน สุม่งำม ได้ยื่นค ำร้อง

เก่ียวกับร้องขอให้ฟืน้ฟูกิจกำรของบริษัท ต่อศำลล้มละลำยกลำง เมื่อ วนัที่  1 เดือน เมษำยน  2559   ซึ่งคดีอยู่ระหว่ำงกำร

พิจำรณำของศำล รอผลกำรพิจำรณำวำ่ค ำสัง่ศำลจะเป็นประกำรใด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  
        

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท พีเออี (ประทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เลขทะเบียนบริษัท                     : 0107538000291 (บมจ. 0552) 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่                     : เลขที่ 69 ซอยออ่นนชุ 64 (ซอยสขุสมำน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

โรงประกอบสงขลำ : เลขที่ 164/6 หมู ่6 ต ำบลหวัเขำ อ ำเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลำ 90280 

โรงประกอบระยอง 1 : เลขที่ 88/2 หมู5่ ต ำบลมะขำมคู ่อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 

ส ำนกังำนระยอง 2  เลขที่ 300/117 หมู.่5 หมูบ้่ำนระยองซิตีป้ำร์ค ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

บริษัทพีเออีเทคนิคคอลเซอร์วิส  

 

ส ำนกังำนระยอง 

 เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสขุสมำน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

เลขที่ 67/8 ถ.หำดทรำยทอง มำบตำพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

โทรศพัท์ (ส ำนกังำนใหญ่) : 0-2322-0222 (อตัโนมตัิ) 

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

Email address:  : info@pae.co.th  

Company Website : www.pae.co.th 

นายทะเบียนหุ้น   

ช่ือส ำนกังำน  : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ที่ตัง้ : ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

93 ถนนรัชดำภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  

โทรศพัท์  : 02-009-9000 

โทรสำร : 02-009-9991 

ช่ือผู้สอบบญัชี : 

นำงสำวซูซำน เอี่ยมวณิชชำ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่4306 /หรือนำยสชุำติ     
พำนิชย์เจริญ เลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นำงสำวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียน 
8622 และ/หรือ นำงสำวช่ืนตำ ชมเมิน เลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นำงสำววนัดี 
เอี่ยมวณิชชำ เลขทะเบียน 8210 และ/หรือ นำยเกียรติศักดิ์  วำนิชย์หำนนท์       
เลขทะเบียน 9922  

ช่ือส ำนกังำน   : บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกดั (ส ำนกังำน)  
ที่ตัง้ : ที่อยู่: 503/31 อำคำรเคเอสแอลทำวเวอร์ ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท     

เขตรำชเทวี กทม 10400. โทรศพัท์: 662-642-6172-4. 
โทรสำร : (662) 642-6253 

 

http://www.pae.co.th/
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
   1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 8,051,717,322  บาททนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 
2,770,889,766.00 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 2,770,889,766 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ – หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

   2) บริษัทไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิ หรือ เง่ือนไขอื่นใดที่แตกตา่งจากหุ้นสามญั  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

  1.  รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ  

พร้อมทัง้จ านวนหุ้นที่ถือ และสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 15 ตลุาคม2558 (วนัปิดสมดุลา่สดุ)มีดงันี ้ ** สืบเน่ืองจาก บริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน ไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ท าให้รายชื่อผู้ ถือหุ้ นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม          

ณ วนัที่ 15 ตลุาคม 2558**  โดยบริษัทไม่มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่ก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี

นยัส าคญั  

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. 
2. 

นายก่อโชค แสงทองอร่าม 
นายชนะชยั  ลนีะบรรจง 

185,800,000 
129,498,300 

6.71 
4.67 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 54,988,800 1.98 
4. นายอชัดา  เกษรศกุร์ 39,000,000 1.41 
5. นายชินชยั  ลนีะบรรจง 28,589,400 

 

1.03 

6. นายจิรวฒุิ ควุานนัท์ 22,300,000 0.80 
7. นางอโนทยั  ทรงไท 20,752,700 

 

0.72 

8. นายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์ 20,000,000 0.72 
9. นางจินตนา  กาวีวงศ์ 19,658,050 

 

0.74 

10. นางสาวกรรณิดา ตัง้กิจตรงเจริญ 17,100,000 
 

0.62 

** ที่มา : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัที่ 15 ตลุาคม 2558 (วนัปิดสมดุลา่สดุ) 
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2. การประกอบธุรกิจโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ข้อมูลผู้ถอืหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทได้
ประกอบธุรกิจหลัก  

 

ชื่อกิจการ 

 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดตัง้ 

ในประเทศ 

 

บริษัทถอืหุ้นร้อยละ 

   2559 2558 

บริษัทย่อย     

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลชูัน่ จ ากดั จดัหาบคุลากร * ไทย 99.99 99.99 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ก่อสร้างและรับจ้างท าของ ไทย 72.12 72.12 

Pacific Resources International Limited (BVI) ก่อสร้างและจดัหาบคุลากร * The BritishVirgin 
Islands 

100.00 100.00 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ให้บริการเช่าอพาร์ทเม้นท์ * ไทย 54.94 54.94 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั ซือ้-ขายอปุกรณ์ธุรกิจน า้มนัและก๊าช ไทย 55.00 55.00 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากดั ผลติน า้ประปา ไทย 67.77 67.77 

*  ปัจจุบันหยุดด าเนินธุรกิจแล้ว 
 

บัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท 

 
ล าดับที่ 

 
รายชื่อ 

จ านวนหุ้นที่ถอื  
เลขที่ใบหุ้น หุ้นสามญั หุ้นบริุมสทิธิ 

1 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

158,655,686 - 1 

2 นายพรเทพ จารุกิจขจร 3,173 - 2 

3 นางสาวทพิยวรรณ อุทัยสาง 61,341,141 - 3 

รวม ผู้ถอืหุ้นไทย 3 ราย 220,000,000 หุ้น   

 

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่  บริษัทไม่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกนัในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท  
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นการใช้สิทธิ PAE-W1 ครัง้สุดท้ายการก าหนดวันใช้สิทธิ และรายงานการขาย

หลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์  ตามที่ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  PAE-W1 จ านวน 1,364,539,174 หน่วยโดย ใบส าคญัแสดง

สทิธิมีอาย ุ2 ปี คือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน  2559 บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ

ส าหรับก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทก าหนดเป็นวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะสิน้

สภาพลง โดยไม่สามารถน ามาใช้สิทธิได้ต่อไปนับตัง้แต่วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และบริษัทได้แจ้งรายละเอียด

เก่ียวกบัการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี  ้ 

1.วนัท่ีบริษัทขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยสัง่ห้ามการ
ซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

 
วนัท่ี 7 ตลุาคม  2559  - 2  พฤศจิกายน  2559 

2. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 12 ตลุาคม 2559 - 2 พฤศจิกายน 2559 

3  ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 
 

ตัง้แตว่นัท่ี 18 ตลุาคม 2559 - 1  พฤศจิกายน 2559 
เวลา 09.00-15.30 น. 

4  วนัก าหนดการใช้สทิธิ วนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00-15.30 น. 

5. อตัราและราคาการใช้สทิธิ 
 

อตัรา  : 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
ราคา : 0.50 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

รายงานผลการขายหลักทรัพย์ PAE-W1 ครัง้สุดท้าย 

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลกัทรัพย์ : 03 พ.ย. 2559 

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขายหุ้นสามญั  
ใบส าคญัแสดงสทิธิ                                     

ช่ือยอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
: PAE-W1 

ช่ือใบส าคญัแสดงสทิธิ                                    : ใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั  
ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิ (หนว่ย) : 148,802 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (หนว่ย)               : 1,363,302,372 

อตัราการใช้สทิธิ (ใบส าคญัแสดงสทิธิ : หุ้น)                 : 1 : 1 

ราคาการใช้สทิธิ (บาทตอ่หุ้น)                              : 0.50 

วนัใช้สทิธิ                                            : วนัท่ี 02 พ.ย. 2559  

จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ (หุ้น)                         : 148,802 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิคงเหลอื (หุ้น)                   : 1,363,302,372 

สรุปผลรวม                                           
รวมจ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ/แปลงสภาพ (หุ้น)               

: 148,802 
 

 ** บริษัทไม่มีหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้เช่น ตั๋วเงิน หรือ หุ้นกู้  และมลูค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนวนัครบก าหนดไถ่ถอน หลักประกันอ่ืน หรือ

เง่ือนไขอ่ืนที่เป็นสาระส าคญั   



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2 หน้า 49 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ  

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิในแต่ละปี ภายหลงัการหกัภาษีและกนัส ารอง

ตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเหตุจ าเป็นอี่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

และภายใต้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียนของบริษัท ส ารองตามกฎหมายไมส่ามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ 
 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย  

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการความต้องการใช้เงินทุน และสภาพคล่องทาง

การเงินของบริษัทยอ่ยในปีนัน้ๆ  

 

 

 

. 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นประกอบไปด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลายและ

มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ความสามารถ รวมถงึการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทด าเนินอยา่งถกูต้อง

ตามกฏหมายและมีจริยธรรม             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

1. นายเจริญ  ประจ าแทน่ ประธานคณะกรรมการ 

2. ร้อยตรีสาโรช สวา่งฤทธ์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท 

3. นางอไุรรัตน์ บญุอากาศ** ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ**กรรมการเสียชีวิต 8 พฤษภาคม 2559** 

4. นายชยัวฒัน์  กรรณสตูร** กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี29 กมุภาพนัธ์ 2559** 

5. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์** กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559** 

6. นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

8. นายสริุยะ ตนัติวิวฒัน์ กรรมการบริษัท 

9. นายภาณวุฒัน์ บญุญะกิติ** กรรมการบริษัท **กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 24 สงิหาคม 2559** 

10. นางสาวกลุสิรา บริณตพงษ์ กรรมการบริษัท 

11. นายพีรัช   เลศิกิจรุ่งเรือง*** กรรมการบริษัท***มีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงมีผลวนัท่ี 24 สงิหาคม 2559*** 

12. นายวรศกัดิ ์ ฉตัรแก้ว*** กรรมการบริษัท***มีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงมีผลวนัท่ี 24 สงิหาคม 2559*** 

13. นายสมพร มัง่มี  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  

14. นายอานนท์ เลขาสถาพร** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร **กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 13 กรกฏาคม 2559** 

15. นายวีรพนัธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

16. นายรัฐชยั ภิชยภมูิ ** กรรมการบริษัทกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท **กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 8 มกราคม 2559** 
 

      เลขานกุารบริษัทนางสาววราภรณ์ วงค์สงิห์โต   ***มีมตแิตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่างลงมีผลวนัท่ี 8 มกราคม 2559**** 
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ในปี 2559 บริษัทพเีออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการลาออกดังนี ้

1. นางอไุรรัตน์ บญุอากาศ** ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ**กรรมการเสียชีวิต 8 พฤษภาคม 2559** 

2. นายชยัวฒัน์  กรรณสตูร** กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี29 กมุภาพนัธ์ 2559** 

3. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์** กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559** 

4. นายภาณวุฒัน์ บญุญะกิติ** กรรมการบริษัท **กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 24 สงิหาคม 2559** 

5. นายอานนท์ เลขาสถาพร** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร **กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 13 กรกฏาคม 2559** 

6. นายรัฐชยั  ภิชยภมูิ ** กรรมการบริษัทกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท **กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 8 มกราคม 2559*** 

ในปี 2559 บริษัทพเีออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) มีแต่งตัง้กรรมการและเลขานุการบริษัทดงันี ้ 

1. นายพีรัช   เลศิกิจรุ่งเรือง กรรมการบริษัท 
**มีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนนายอานนท์ เลขาสถาพรมีผลวนัท่ี 24 สงิหาคม 2559** 

2. นายวรศกัดิ ์ ฉตัรแก้ว  กรรมการบริษัท       
 **มีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนนายภาณวุฒัน์ บญุญะกิตตมีิผลวนัท่ี 24 สงิหาคม 2559** 

3. นางสาววราภรณ์ วงค์สงิห์โต เลขานกุารบริษัท        
 **มีมตแิตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบริษัทแทนนายรัฐชยั ภิชยภมูิ มีผลวนัท่ี 8 มกราคม 2559** 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายนามดังต่อไปนี ้

1. นางอไุรรัตน์ บญุอากาศ**      ประธานกรรมการผู้บริหาร,กรรมการผู้จดัการ,กรรมการบริษัทและกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม

    **กรรมการเสียชีวิต 8 พฤษภาคม 2559** 
2. นายรัฐชยั  ภิชยภมูิ**         กรรมการบริษัทกรรมการบริหารและกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    

                            **กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 8 มกราคม 2559** 
3. นายอานนท์ เลขาสถาพร**     กรรมการบริษัทกรรมการบริหารและกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม   

           **กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 13 กรกฏาคม 2559**บริษัท ** 
4. นายสมพร  มัง่มี  กรรมการบริหาร  
5. นายวีรพนัธ์  ณ ระนอง** กรรมการบริหาร 

**มีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่างลงมีผลวนัท่ี 13 กรกฏาคม 2559** 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายนามดังต่อไปนี ้

1. ร้อยตรีสาโรช สวา่งฤทธ์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชยัวฒัน์  กรรณสตูร กรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี29 กมุภาพนัธ์ 2559** 

3. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ กรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559** 

4. นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการอิสสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายนามดังต่อไปนี ้

1. นายเจริญ   ประจ าแทน่ ประธานคณะกรรมการ 

2. ร้อยตรีสาโรช  สวา่งฤทธ์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยัวฒัน์   กรรณสตูร กรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี29 กมุภาพนัธ์ 2559** 

4. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ กรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559** 

5. นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีวอ่งไทย กรรมการตรวจสอบ 

7. นายภาณวุฒัน์  บญุญะกิติ กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวนัท่ี 24 สงิหาคม 2559** 
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2559  

 
 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2559 (ครัง้) 
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1. นายเจริญ           ประจ าแทน่ 1/1 12/12 - - - 

2. ร.ต. สาโรช         สวา่งฤทธ์ิ 1/1 12/12 7/7 - - 

3. นางอไุรรัตน์        บญุอากาศ*** 1/1 2/12 - - - 

4. นายชยัวฒัน์    กรรณสตูร* 1/1 0/12 - - - 

5. นางสาววรรณา   เมลอืงนนท์* 1/1 4/12 - - - 

6.นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ 1/1 10/12 7/7 - - 

7.นายปัณณ์ณธีร์    ศรีวอ่งไทย 1/1 12/12 7/7 - - 

8.นายสมพร    มัง่มี 1/1 11/12 - 15/15 - 

9.นายอานนท์          เลขาสถาพร* 1/1 6/12 - 7/15 - 

10.นายวีรพนัธ์    ณ ระนอง  1/1 11/12 - 15/15 3/3 

11.นายรัฐชยั            ภิชยภมูิ* 1/1 0/12 - 0/15 - 

12.นายสริุยะ    ตนัติวิวฒัน์ 1/1 2/12 - - - 

13.นางสาวกลุสิรา    บริณตพงษ์ 0/1 0/12 - - - 

14. นายภาณวุฒัน์   บญุญะกิตติ* 0/1 0/12 - - - 

15.นายวรศกัดิ ์  ฉตัรแก้ว** ยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้ 2/12 - - - 

16.นายพีรัช  เลศิกิจรุ่งเรือง** ยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้ 2/12 - - - 

*กรรมการลาออก 
**กรรมการแตง่ตัง้ใหมแ่ทนต าแหน่งที่วา่งลง  
***กรรมการเสียชีวิต (คณุอไุรรัตน์     บญุอากาศ) 
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8.2 ผู้บริหาร  

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart )รายชื่อและต าแหน่งผู้บริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายนามดังต่อไปนี ้

1. นางอไุรรัตน์ บญุอากาศ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ**(1) กรรมการเสียชีวิตปี2559 
2. นายอานนท์ เลขาสถาพร กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จดัการบริษัท พีพีเอส เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)*(3)กรรมการลาออกปี2559 

3. นายสมพร  มัง่มี  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานปฏิบตัิงาน/กรรมการบริหาร 
4. นายวีรพนัธ์  ณ ระนอง รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานบญัชีการเงิน 
5. นายรัฐชยั  ภิชยภมูิ   รักษาการรองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน**(2) กรรมการลาออกปี2559 
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8.3 เลขานุการบริษัท  
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ที่ 1/2559 ได้มีมติแต่งตัง้ นางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ให้การสนบัสนุนการจัดเตรียม

ระเบียบวาระการประชมุท าหนงัสอืเชิญประชมุ ดแูลและจดัการประชมุจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุและดแูลคณะกรรมการ

และบริษัทให้ปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆที่พงึปฏิบตัิให้ถกูต้องตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตัง้แตว่นัท่ี 8 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

ช่ือ   นางสาวนางสาววราภรณ์ วงค์สงิห์โต 

ต าแหนง่  เลขานกุารบริษัท 

อาย ุ   36  ปี 

คณุวฒุิการศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายพั 

- Company Secretary Program (CSP70/2016) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรก ากบัดแูลกฏเกณฑ์บริษัทมหาชน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
2559 – ปัจจบุนั : เลขานกุารบริษัท 
   บริษัท พีเออี  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
2558 – 2559 : ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
   บริษัท พีเออี  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
2556 – 2557  : ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายตราสารอนพุนัธ์  
   บริษัท หลกัทรัพย์ เอเซียพลสั จ ากดั (มหาชน)  
2548 – 2556 : เจ้าหน้าที่ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานอาวโุส (Compliance) 
   บริษัท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน)  
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

- จดัท าและเก็บรักษาเอกสารสาคญัได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท

และผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปี และรายงานการมีสว่นได้เสยี 

- ให้ค าแนะน าและสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- ประสานงานระหวา่งประธานกรรมการบริษัทกบักรรมการบริหารรวมถึงระหวา่งบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น 

- จดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทรวมถึงประสานงานให้มีการ

ปฏิบตัิตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสง่เสริมให้กรรมการผู้บริหารและบริษัทยอ่ยปฏิบตัิตามหลกัการ

การกบัดแูลกิจการท่ีดี 

- ปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจน ซึ่งได้มีการขออนมุตัิจากที่

ประชุมผู้ ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นเรียบร้อยแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่
คณะกรรมการก าหนดเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารดงัรายละเอียดตารางที่แนบมานี ้ 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ** 
(บาท/คน/ครัง้) ปี 2559 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 15,000 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 10,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 

กรรมการบริษัท 6,000 

กรรมการบริหาร 6,000 

กรรมการตรวจสอบ 6,000 
หมายเหตุ *  ทัง้นีก้รรมการที่ด ารงต าแหน่งมากกวา่หนึ่งต าแหน่ง จะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ  
 ** ทัง้นีก้รณีที่คณะกรรมการแต่ละชดุมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ใน1 เดือนให้จ่ายเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการชดุนัน้เพียง 1 

ครัง้ตอ่ 1 เดือนเทา่นัน้ 

สรุปการจ่ายและ ในปี 2559 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีดังนี ้  

 
 

รายช่ือคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน  

สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี2558 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รายเดือน  

 

รวม 

1. นายเจริญ           ประจ าแทน่ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 120,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 600,000 720,000 

2. ร.ต. สาโรช         สวา่งฤทธ์ิ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 70,000 48,000 ไมไ่ด้เป็น 360,000 478,000 

3. นางอไุรรัตน์        บญุอากาศ*** ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 6,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 128,000 134,000 

4. นายชยัวฒัน์    กรรณสตูร* ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ - 20,000 ไมไ่ด้เป็น 20,000 40,000 

5. นางสาววรรณา   เมลืองนนท์* ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 18,000 18,000 ไมไ่ด้เป็น 70,000 106,000 

6.นางสาวอรชลุี  หลอ่สมิทธิกลุ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 42,000 36,000 ไมไ่ด้เป็น 240,000 318,000 

7.นายปัณณ์ณธีร์    ศรีวอ่งไทย ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 48,000 42,000 ไมไ่ด้เป็น 240,000 330,000 

8.นายสมพร    มัง่มี ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 48,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 240,000 288,000 

9.นายอานนท์          เลขาสถาพร* ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 128,666.67 158,666.67 

10.นายวีรพนัธ์  ณ ระนอง  ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 42,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 175,666.67 217,666.67 

11.นายรัฐชยั            ภิชยภมิู* ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ - - - 4,666.67 4,666.67 

12.นายสริุยะ ตนัติวิวฒัน์ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 6,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 120,000 126,000 
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13.นางสาวกลุิสร  บริณตพงษ์ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ - ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 120,000 120,000 

14. นายภาณวุฒัน์   บญุญะกิตติ* ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ - ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 78,000 78,000 

15.นายวรศกัดิ      ฉัตรแก้ว** ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 6,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 40,000 46,000 

16.นายพีรัช   เลิศกิจรุ่งเรือง** ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 6,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 40,000 46,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

3,283,000.01 

- หมายเหต ุ-  
*กรรมการลาออก (โดยกรรมการไมไ่ด้คา่ตอบแทนเน่ืองจากลาออกก่อนถึงก าหนดการประชมุในครัง้นัน้ๆ 
**กรรมการแตง่ตัง้ใหมแ่ทนต าแหน่งที่วา่งลง  
***กรรมการเสียชีวิต (คณุอไุรรัตน์    บญุอากาศ) 
 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปี 2559          (หน่วย : พนับาท) 

 
ค่าตอบแทน 

ปี 2558 ปี 2559 
เฉพาะบริษัท รวมบริษัทย่อย เฉพาะบริษัท รวมบริษัทย่อย 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,231 21,175 12,490 22,504 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,518 4,518 3,189 5,222 

รวม 16,749 25,693 15,679 27,726 

**หมายเหตคุา่ตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน คา่เบีย้ประกนัชีวิตกลุม่และอบุตัิเหตกุลุม่ คา่เบีย้ประกนัสขุภาพและประกนัสงัคม  

ค่าตอบแทนอื่นๆของกรรมการ  
- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทไมไ่ด้คา่ตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือน 
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8.5 บุคลากร  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) มีพนกังานทัง้สิน้จ านวน 
 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท 
2558 2559 

พนกังานรายเดือนประจ า 240 128 
พนกังานสญัญาจ้างชัว่คราว 30 46 
พนกังานรายวนั 412 295 

รวม 646 469 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทยอ่ย บริษัท พีเออี เทคนคิอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีพนกังานทัง้สิน้

จ านวน 

 
ฝ่ายงาน 

จ านวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท 

2558 2559 

พนกังานรายเดือนประจ า 287 281 

พนกังานสญัญาจ้างชัว่คราว 8 4 

พนกังานรายวนั 11 2 

รวม 306 287 
 

บริษัทได้ให้ผลตอบแทนแก่พนกังานได้รูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทางและที่พกั ในกรณีที่

พนกังานบฏิบตัิงานนอกสถานที่ทัง้ในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จดัสรรตามความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับ

มอบหมายและตามต าแหนง่งานที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารงานของบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั (บลจ.วรรณ) ตัง้แต่ปี 2557 โดยมีการกันส ารองเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพในอตัรา

ตามอายกุารท างานของพนกังาน   
 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีข้อ

พิพาททางกฎหมายกับลกูจ้างที่ค้างพิจารณามาจากปีก่อนอยู่รวม 1 คดี เนื่องจากในปีก่อนบริษัทฯได้มีการเลิกจ้างพนกังาน

ต่างชาติ เพื่อจ้างพนกังานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเข้ามาท างานแทนโดยได้ด าเนินการตามสญัญาทุก

ประการ แต่พนกังานต่างชาติไม่ยินยอม จึงได้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการสู้คดีตามกฎหมาย และ

หลกัฐานอ้างอิงที่ถกูต้อง ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัคดีความ ดงันี ้ 

 ศาลแรงงานกลาง (เป็นการจ้างตามสญัญาจ้างเฉพาะโครงการ) 

คูค่วาม  นายชาง ฮิน เสง็ เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  เป็น จ าเลย  
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รายละเอียดเรียกร้องกรณีเลิกจ้างค่าชดเชยค่าบอกกลา่วล่วงหน้า ค่าวนัหยดุพกัประจ าปี เงินทดรอง เงินค่าจ้างค้าง 

รวมเป็นเงิน 1,684,520  บาทและบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โต้แย้ง/ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 

8,684,520  บาทศาลรับเป็นฟ้องแย้ง  

 ความคืบหน้าคดีศาลแรงงานกลางพิพากษา วันที่  31  มกราคม 2555 ให้ จ าเลยช าระเงิน  186,473  บาทพร้อม

ดอกเบีย้นับแต่วันฟ้อง  วันที่ 6  สิงหาคม 2552 ไปจนช าระเสร็จ,จ าเลยได้โต้แย้งค าพิพากษา/ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา      

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา    
 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมุง่เน้นการพฒันาบคุคลากรอยา่งตอ่เนื่องระยะยาวโดยได้ด าเนินการพฒันาบคุลกรให้สอดคล้องกบันโยบายและ

สภาวการณ์ ด้วยการพฒันาความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะของบคุลากร โดยใช้เคร่ืองมือในการพฒันาบคุลกร 3 รูปแบบ ได้แก่ 

การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บุคลการน าความรู้มา

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะการสง่มอบงานท่ีมีคณุภาพท่ีเหนือความคาดหวงัให้กบัลกูค้า ซึง่จะสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้บริษัทได้จัดท าโครงการพฒันาบุคลการครอบคลมุในทุกระดบั    

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การพัฒนาพนักงานที่เป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน (Key Person Development) บริษัทมุง่พฒันา  
เตรียมความพร้อมด้านการพฒันาบุคลากรกลุ่มที่เป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน หรือ  Key Person โดยคดัเลือกบุคลากรที่มี

คณุสมบตัิที่เหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ มีบคุลกิภาพและพฤติกรรมการท างานด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจ 

รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รวมกับหน่วยงานต้นสงักัดจัดท าแผนกพัฒนาพนักงาน

รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนา เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้การ

ฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นต้น  

2. การฝึกอบรม นอกจากโครงการพฒันาบคุลกรท่ีได้จดัท าแล้ว บริษัทได้ให้ความส าคญัในการฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากรทุกระดบัตัง้แต่ระดบับริหาร ระดบัจัดการ และระดบัปฏิบตัิการ เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาบุคลากร 
ยกระดบัขีดความสามารถ จึงได้จัดการฝึกอบรมให้บคุลากรในทกุระดบั ทัง้นี ้หวัใจส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันาบุคคล   
คือการติดตามและวดัผลในด้านความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้บคุลากรได้น าสิง่ที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการท างาน พร้อมทัง้ปรับปรุงพฒันางานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

ในปี 2559 บริษัทได้จดัการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จ านวน 29 หลกัสตูร และ

ภายนอกองค์กร (Public Training) จ านวน 60 หลกัสตูร รวม 89 หลกัสตูร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จ านวน 420 คน โดย

แบง่เป็นระดบับริหาร ระดบัจดัการ 215 คน และระดบัปฏิบตัิการ 205 คน  
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การฝึกอบรม การวางแผนฉุกเฉิน การป้องกันการร่ัวไหลของน า้มัน 
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9 การก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล รวมถึงข้อพึงปฏิบตัิที่ดี

ส าหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนโดยมีการ

ก ากบัดแูลและติดตามอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ยงัก าหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบคุลากร

อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอันส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ นด้วยเช่นกัน  ทัง้นีบ้ริษัท พีเออี 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีอดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ซื่อสตัย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากับ

ดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และมีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการ

ทจุริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดใน

การด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทจุริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทจึงได้จดัท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทกุระดบัยึดถือเป็น

บรรทดัฐานในการปฏิบตัิงาน 

9.1  นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ให้

คณะกรรมการของบริษัทมีมาตรฐานการจัดการที่ดี ท าให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย                

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคัญดงักล่าว จึงได้ปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด

ทะเบียน และให้ประธานกรรมการตรวจสอบและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ด้านการบญัชีและการเงินเข้าร่วมสมัมนาเพื่อการ

ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกบัความส าคญัของการมีระบบควบคมุภายในที่ดี 

เพื่อเป็นการยกระดบัคณุภาพและความพร้อมด้านระบบควบคมุภายในของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน

กระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินอนัจะเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุท่ีมีตอ่บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ พร้อมทัง้กรรมการตรวจสอบได้อบรมสมัมนา Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board.  ซึง่จดัโดยตลาด

หลกัทรัพย์ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทช่วยกลัน่กรองและติดตามการจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการ

และก าหนดทิศทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสร้างความตระหนกัและความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่เร่ืองการบริหาร

ความเสีย่งของกรรมการพร้อมทัง้การการติดตามดแูลให้ความเสีย่งขององค์กรอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

 คณะกรรมการชุดย่อย ในปี2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ

คณะกรรมการบริษัท ,คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร,และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้ 
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1. คณะกรรมการบริษัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ทา่นดงันี ้

1. นายเจริญ   ประจ าแทน่ ประธานคณะกรรมการ 
2. ร้อยตรีสาโรช  สวา่งฤทธ์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท 
3. นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสริุยะ  ตนัติวิวฒัน์ กรรมการบริษัท 
6. นางสาวกลุสิรา บริณตพงษ์ กรรมการบริษัท 
7. นายพีรัช   เลศิกิจรุ่งเรือง กรรมการบริษัท 
8. นายวรศกัดิ์  ฉตัรแก้ว  กรรมการบริษัท  
9. นายสมพร  มัง่มี  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  
10. นายวีรพนัธ์  ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
โดยมีนางสาววราภรณ์  วงค์สงิห์โต   เป็นเลขานกุารบริษัท  

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ตามข้อบังคับบริษัทคณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติและด าเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซือ่สตัย์สจุริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น การขายหรือโอน
กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่นการเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทเป็นต้น 
 คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชมุอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยการประชมุคณะกรรมการให้จดัขึน้ ณ ที่อนัเป็น
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด 
องค์ประกอบและการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด  

โดยการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง  
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่อย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับการ
เลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชมุได้เลอืกเข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกครัง้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
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ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่น
ต าแหนง่นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลอือยู ่

 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 3  ทา่นดงันี ้

1. ร้อยตรีสาโรช  สวา่งฤทธ์ิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีวอ่งไทย  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกต ุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

** กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน** โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละ 2  ปี 

โดยกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยวตัปุระสงค์ของการตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ องค์ประกอบ และคณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหนง่  

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี ้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  (internal audit)                

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบ      
ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอคา่ตอบแทนของ
บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

6.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก.  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
ข.  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
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ค.  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง.  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  
จ.  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ.  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  
ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter)  
ซ.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3 .คณะกรรมการบริหาร บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 2  ทา่นดงันี ้

1. นายสมพร  มัง่มี  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  

2. นายวีรพนัธ์  ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาวสโรชา ขมัพานนท์    เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ผู้บริหาร 

1.     ด าเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายที่คณะกรรมการก าหนดโดยน า
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาพฒันาระบบ และปรับใช้อยา่งจริงจงั 

2.  ก าหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์ และแนวทางเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
3.  ก าหนดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของพนกังาน 
4. ก าหนดหลกัเกณฑ์ และพิจารณาคดัเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูลงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระดบัสงู

ตอ่ไป 
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอน พนกังาน ระดบับงัคบับญัชาหวัหน้างาน และเจ้าหน้าที่ 
6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอตัราคา่จ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนตา่งๆ 
7.  พิจารณาอนมุตัิ และด าเนินการประมลูงาน หรือรับจ้างท าของกบัหนว่ยงาน หรือบคุคลตา่งๆ 
8.  ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ด าเนินการได้ 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา

เบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการนัน้ ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทัง้ทางด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทัง้นีม้ติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้ บริหารโดยเฉพาะทัง้นี ้ในการคดัเลือกบคุคลที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการจะพิจารณาจากลกัษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ในเร่ืองธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการ
เสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อบรรลเุจตนารมณ์ของบริษัท และการแต่งตัง้กรรมการมีหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2)ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคล

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

(3)บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี
หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
 

4 .คณะกรรมการอิสระ บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 4  ทา่นดงันี ้

1. นายเจริญ  ประจ าแทน่  ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

2. ร้อยตรีสาโรช  สวา่งฤทธ์ิ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีวอ่งไทย  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

โดยมีนางสาววราภรณ์ วงค์สงิห์โต    เป็นเลขานกุารคณะกรรมการอิสระ 
 

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระบริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมี
นโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยหลกัเกณฑ์ใน
การคดัเลือกกรรมการอิสระจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็น
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้ว ย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีวฒุิการศึกษา 
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท างาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี  ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทอาจแตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหนง่แทน โดยกรรมการอิสระท่ี
เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
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 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา        
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัใน
ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับ
กิจการของบริษัท 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  
 

5 . คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 6  ทา่นดงันี ้

1. นายวีรพนัธ์  ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายกมัพล  คปุตะวินิจ คณะกรรมการ 

3. นายจารึก  พรหมสวุรรณ คณะกรรมการ 

4. นายกิตติพงษ์    ตนัฑิกลุ    คณะกรรมการ 
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5. นายผดงุ   นพูิมพ์  คณะกรรมการ 

6. นางสาววิภาพรรณ  แสนสขุ  คณะกรรมการ 

โดยมนีางสาวศิริวรรณ  จนัทร์ดวง   เป็นเลขานกุารคณะกรรมการความเสีย่ง  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ก าหนดแนวทางในการบริหารและกรอบด าเนินงานการบริหารความเสีย่ง 

- ประเมินความเสีย่งตา่ง ๆ ทัง้ที่เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

- เสนอแนะแนวทาง ป้องกนั และ/หรือแนวทาง ลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

- ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนิน

ธุรกิจ 

- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิ

ตามนโยบายที่ก าหนด 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม  
คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยโดยได้ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 -ฝ่ายบริหารได้สง่กรรมการบริหารที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยตาม
สดัสว่นการถือหุ้นเพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลและควบคมุการด าเนินธุรกิจ  

-การก ากบัดแูลให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมกีารปฏิบตัิที่ไปเป็นตามอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ รวมถึงมีการเปิดเผย
ข้อมลูและด าเนินการใดๆให้เป็นไปตามกฏหมายวา่ด้วยการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง  

-มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส และกรณีที่มี
เร่ืองที่มีนยัส าคญั เช่นการเพิ่มทุน ลดทนุ หรือการเลิกบริษัทย่อย ให้แจ้งการประชุมล่วงหน้าก่อนทกุครัง้ เพื่อมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิก่อนด าเนินการอื่นใด  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   
นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงหลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ดีและปฎิบัติตามหลกับรรษัทภิบาล รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการก ากบัดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้งั
ก าหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัท อนัส่งให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อผู้ ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพรบ. หลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทยงัได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึง่หมายถึงคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ
ด้วย ต้องจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของตนตามแบบ และภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับว่าด้วย การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และน าส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ส าหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนกังานสามารถลงทุนในหลกัทรัพย์ได้  โดยต้องไม่ใช้
ข้อมูลภายในการซือ้ขาย และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้ปฏิบตัิตามระเบียบการก ากับดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน พนกังานที่รับทราบข้อมูลภายในอนัมีสาระส าคญัหรือมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนัน้ยงัไม่ได้
เปิดเผยในตลาดหลกัทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อให้การซือ้ขาย
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หลกัทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมลูภายในถือเป็นปัจจยัส าคญัที่นกัลงทนุใช้ในการตดัสินใจลงทนุ อาทิเช่น ข้อมลู
เก่ียวกับการซือ้หรือขายกิจการ การได้รับงานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลภายในไม่สามารถ
กระท าได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอ านาจของบริษัท  และพนักงานที่รู้หรือมี
โอกาสได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในของบริษัท จะท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ที่ก าหนด และพนกังานนัน้ต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตอ่บริษัท     

บริษัทมีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรใน
คู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรุป
นโยบายที่ส าคญัดงันี ้

- บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท

โดยตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่ 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ

ภาวะตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์  
- ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษ ตามมาตรา 275 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต. 

- บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่
เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่งดการ

ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่นบริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่น
ตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึ่งตนได้ลว่งรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มา
ใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดงักลา่วจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้
ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 
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- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่ลาออกแล้วเปิดเผย
ข้อมูลภายใน หรือความลบัของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลบัของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้
บคุคลภายนอกรับทราบ แม้วา่การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะไมท่ าให้เกิดผลเสยีหายแก่บริษัท และคูค้่าของบริษัท 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลบั และ/
หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์การด าเนินธุรกิจของบริษัท เท่านัน้ ทัง้นี ้
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทน าความลบั และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัท
อื่นท่ีตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง 

** เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลที่ดี บริษัทยงัมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งการซือ้ขายหุ้นของบริษัทของ
ตนเองรวมทัง้คู่สมรถ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตลอดจนบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทราบ และให้น าส่งส าเนาการถือครองหลกัทรัพย์ (แบบ59-2) ที่ได้รายงานต่อ
ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี    
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั (ส านกังาน)                

                                                                                                                                      (บาท) 

รายชื่อบริษัท และบริษัทย่อย รวมค่าสอบบัญช ี

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) 1,400,000 

บจก. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 450,000 

บจ   พีพีเอส เอนเนอยีฯ 170,000 

บจ  พีเออี เฟดเดลรัลฯ 40,000 

บจก. โอเอซีส ดีเวลลอปเม้นท์ 40,000 

บจก. พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลชูัน่ 40,000 

บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ 20,000 

รวมคา่สอบบญัชี 2,160,000 
 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจ าปี 2559   

- จ านวน 2,160,000 บาท -  

2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 

- ไมม่ี –  
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9.7 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทได้มีการปฏิบัติที่ เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยดังนี ้ 

 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทได้ให้ความส าคญักบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัทเช่นการแต่งตัง้กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี รวมทัง้สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่าง
ถกูต้องและครบถ้วน 

การประชุมผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้รอบบญัชี และอาจมีการเรียก
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามแต่จะมีวาระส าคญัที่จะต้องให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ ลงมติเพื่อตดัสินใจโดยในปีที่
ผา่นมานัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้น ตามระเบียบขัน้ตอน ดงันี  ้** ในปี 2559 บริษัทไม่ได้มีการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทได้อยูใ่นสถานะ NC ระยะที่ 1 และศาลมีค าสัง่ไมใ่ห้จดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงน้อมรับค าสัง่ศาลและได้สง่
หนงัสอืแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้นทราบแล้ววา่บริษัทไมไ่ด้มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2559 แตอ่ยา่งใด** 

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี  

บริษัทได้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวนั เวลา สถานท่ี รวมถึงระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี และ Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ซึ่งก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนัน้ บริษัทได้
จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ามากกวา่ 7 วนั และโฆษณาบอกกลา่วผา่นหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนการ
ประชมุมากกวา่ 3 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาวาระการประชุมก่อนการตดัสินใจลงมติในวนัประชุม โดยหนงัสือ
เชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียดในแต่ละวาระ ความเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม อาทิเช่น หนงัสือมอบฉันทะ รายงานประจ าปีในรูปแบบ CD ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่งหากผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดต้องการรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ฉบบัรูปเลม่ ก็สามารถติดตอ่ขอรับได้จากเลขานกุารและฝ่ายกิจการบริษัทตามที่ได้
แจ้งไว้ภายในหนงัสอืเชิญประชมุ 

ในวันประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนตนในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนงัสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม 
รวมทัง้ให้แนบเอกสารตามที่ก าหนดให้ถกูต้อง โดยสง่ให้บริษัท ตามวนัที่ได้ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุ หรือให้ผู้ รับมอบน ามายื่น 
ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมซึ่งในการประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเท่าเทียมกนัในแตล่ะวาระก่อนที่จะมีการลงมติ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ค าอธิบายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนัน้ๆ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยัภายหลงัจากการ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดเสร็จสิน้ประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ ให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ ถือหุ้น และ/
หรือ อาจมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ เป็นผู้ตอบค าถาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเชิงลึก
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ของข้อมลู ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมของผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ถือ
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสยีงเพิ่ม
อีก 1 เสียงเพื่อชีข้าดทัง้นี ้การประชุมได้จัดขึน้เป็นภาษาไทย แต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ในการแปลข้อมูล
ภาษาองักฤษเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถท าความเข้าใจการประชมุได้โดยง่าย 

ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

บริษัทได้น าส่งมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัประชุม และน าส่งรายงานการ
ประชุมสามญัสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และลงนามรับรองโดย
ประธานในที่ประชมุ พร้อมทัง้เลขานกุารบริษัทภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมาเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาออกเสยีงแทนใน
การประชมุได้ หรืออาจมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบอ านาจในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุแทนก็
ได้ทัง้นี ้ได้มีการแนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้ทราบข้อมูลของผู้ ที่ตนจะไว้วางใจให้
ด าเนินการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมลูและรายละเอียดการมอบฉนัทะลงในหนงัสือมอบฉนัทะที่ได้แนบสง่ไปพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท มีการใช้ระบบบาร์โค๊ดนบัคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อความถกูต้องและแม่นย าในการนบั
คะแนน เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงมติ และถูกต้องและฉับไว โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนน เท่ากับจ านวนหุ้ นที่ตนถือ โดยใช้ใบ
ลงคะแนนที่ได้รับ ในการนบัคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่าง ใด
อย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากคะแนนทัง้หมด โดยเจ้าหน้าที่ท าการเก็บใบ
ลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นแล้วน ามาสรุปผลให้ทราบโดยรวมผลคะแนนจากระบบบาร์โค๊ดที่นบัคะแนนอยา่งถกูต้องและแมน่ย า 

การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และค าถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นด้วยทกุครัง้ ทัง้นี ้ในวาระแต่งตัง้คณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อ
แตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวาระเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในวาระอื่นๆ อีกด้วย 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลและวางระบบการบริหารจดัการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่น
เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจทกุกลุม่ ทัง้ลกูค้า เจ้าหนี ้คูค้่า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น อยา่งเคร่งครัด 

    ลูกค้า  
บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อกลุ่มลกูค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นลกูค้ารายย่อย หรือลกูค้ารายใหญ่เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้

จากการด าเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บริการที่ดี และตรงตามความต้องการของลกูค้า ท าให้บริษัทมีลกูค้าหลกัๆให้
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ความไว้วางใจและพร้อมจะขยายงานไปด้วยกนั และในปีที่ผ่านๆ มา บริษัทได้ด าเนินการขยายกิจการทัง้ในส่วนงานประกอบ
โครงสร้าง พ่นส ีพ่นทราย และขยายพืน้ที่โรงประกอบ ทัง้นี ้ก็เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มลกูค้ารายใหม่ที่กว้างขึน้และให้บริการที่
ครบวงจรกบัลกูค้า    

 เจ้าหนีแ้ละคู่ ค้า 
บริษัทเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใสต่อเจ้าหนีข้องบริษัทอีกทัง้ได้พยายามด าเนินการช าระหนี ้และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ให้

ไว้กับเจ้าหนี ้ถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างมากในปีที่ผ่าน แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จ าเนินการทุก
วิถีทางที่จะท าให้สามารถช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีไ้ด้ ทัง้นีท้ัง้นัน้ บริษัทได้ด าเนินการทกุอยา่งภายใต้หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดทาง
กฎหมายอย่างชัดเจน ในส่วนของคู่ค้านัน้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน และการจัดซื อ้จัดจ้างไว้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งถกูต้อง ละเอียดรอบคอบ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 พันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ 
บริษัทด าเนินงานด้วยความสจุริต เป็นธรรม และให้เกียรติพนัธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจเสมอ  รวมทัง้ไม่แสวงหาข้อมลู

ของพนัธมิตรและคูแ่ขง่ทางธุรกิจ เพื่อน ามาด าเนินงานอยา่งไมโ่ปร่งใส  

 พนักงาน 
พนักงานของบริษัทถือเป็นหัวใจส าคัญในการที่จะท าให้บริษัทด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้

ตระหนกัและให้การสนบัสนนุพนกังานในการท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะของตนให้สามารถน ามาสร้างประโยชน์ให้กบังานและ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ ให้บริการทางด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และให้บริการแก่อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  ดงันัน้ พนกังานทกุคนจึงต้องใช้
ความสามารถและความช านาญ บวกกบัประสบการณ์การท างาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทจึงมีการจดัสง่
พนกังานเข้าร่วมอบรมสมัมนา ฝึกฝน รวมทัง้เข้าทดสอบเพื่อมัน่ใจในคณุภาพของการท างานเร่ือยมา จนบริษัทได้เป็นที่รู้จกัใน
กลุ่มลูกค้าวงกว้างมากยิ่งขึน้   และบริษัทได้จัดกิจกรรมเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้ บริหาร และคณะกรรมการ         
เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตส านึกรักองค์กรด้วยกิจกรรม Big Cleaning & Greening Day ขึน้ที่ส านักใหญ่โดยใช้หลกัการของ      
5 ส.ทัง้นีก็้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนกัว่าบริษัทสามารถที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความรู้ความสามารถและความ
สามคัคี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จได้ 

 ผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทได้ให้ความส าคญักบัผู้ ถือหุ้นอยา่งมาก โดยได้พยายามด าเนินการตา่งๆ เพื่อรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้มีระบบ
ควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผล อีกทัง้ยงัเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งโปร่งใส และตรวจสอบได้ผู้
ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในการตดัสินใจได้โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นกับบริษัทหรือสามารถติดต่อสอบถามหรือ
แสดงความเห็นตอ่บริษัทโดยการโทรศพัท์เข้ามาสอบถามได้ที่ส านกังานใหญ่ 02-3220222  หรือ ที่ E-mail : info@pae.co.th  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pae.co.th
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR  

บริษัทได้ค านงึถึงการด าเนินธุรกิจอย่างเติบโต มัน่คงและประสบผลส าเร็จอยา่งยัง่ยืน และการด าเนินธุรกิจนัน้จ าเป็นที่
จะต้องร่วมมือหลายฝ่ายเพื่อร่วมการด าเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม      
บริษัทได้ตระหนกัว่าการที่จะร่วมมือกนัอย่างสามคัคีนัน้บริษัทต้องมีการรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรภายในให้เข้มแข็งมัง่คง
และยัง่ยืนเสียก่อน และเมื่อภายในองค์กรเข้มแข็งและมัน่คงยัง่ยืนแล้วนัน้ บริษัทมีหน้าที่อีกประการที่จะต้องให้การสนบัสนุน   
สงัคมและสิ่งแวดล้อมสงัคมชุมชนภายนอกควบคู่กนัภายใต้หลกัธรรมาภิบาลมาตรฐาน ความปลอดภยั ใสใ่จสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป  

นโยบายและการด าเนินงานของบริษัท  

 บริษัทได้มีการก าหนดคา่นิยมขององค์กรเพื่อให้เป็นมาตรฐานและวฒันธรรมในการด าเนินธุรกิจให้บคุลากรขององค์กร
ได้ยดึถือปฏิบตัิไปในแนวทางเดียวกนั โดย ใช้ช่ือยอ่ของบริษัทเป็นตวัก าหนด 

P : Prosperity 
       : มุง่เน้นความส าเร็จของผลงาน การให้บริการ ที่สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 
        : Emphasize on results based management for our products & services to comply with customer 
requirements. 

 A : Accountability 
       : มุง่เน้นการท างานด้วยความรับผิดชอบ และมีสามญัส านกึในหน้าที่  
       : Emphasize on working with high accountability and duties awareness 
   E : Efficiency 
       : มุง่เน้นความมีประสทิธิภาพในเร่ืองของต้นทนุ คณุภาพและความปลอดภยั ของการให้บริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า 
       : Emphasize on efficiency of Quality, Health, Safety & Environment, Operating Cost to achieve customer 
requirement 
 

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้เน้นการบริหารการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) สร้าง

เสริมให้มีการก ากบัดแูลที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใส อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ ถือหุ้น พนกังาน รวมถึง

ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัท  

2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  

บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริต

และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการ

ด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทจุริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทจึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่” เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บคุลากรทกุระดบัยดึถือเป็นบรรทดั
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ฐานในการปฏิบตัิงาน โดยปีที่ผา่นๆมา โดยบริษัทไมม่ีการโดนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่แต่

อยา่งใด  

3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน  

บริษัทให้ความส าคญักับการเคารพสิทธิมนษุยชนไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยบ ริษัทจะไม่สนบัสนุน

การกีดกนัหรือการเลือกปฏิบตัิใดๆ ด้วยเหตผุลในเร่ือง สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ทศันคติสว่น

ใหญ่ในเร่ืองเพศ ความพิการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดสว่นบคุคลอื่นๆ รวมทัง้จะไม่ขดัขวางหรือกิจกรรมอนัเป็น

ความเช่ือเก่ียวกบัเชือ้ชาติ ประเพณีประจ าชาติ ศาสนา และเพศ  
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   
 

นโยบายในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร 
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและ

สภาวการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การ
ฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บคุลาการน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะการสง่มอบงานที่มีคณุภาพที่ เหนือ
ความคาดหวงัให้กับลกูค้า ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน ทัง้นีบ้ริษัทได้
จดัท าโครงการพฒันาบคุลากรครอบคลมุในทกุระดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 การพัฒนาพนักงานที่ เป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน (Key Person Development) บริษัทมุ่งพฒันาเตรียม
ความพร้อมด้านการพฒันาบคุลากรกลุม่ที่เป็นก าลงัส าคญัของหนว่ยงาน หรือ Key Person โดยคดัเลอืกบคุลากรที่มีคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ มีบคุลกิภาพและพฤติกรรมการท างานด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจ รวมถึงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รวมกับหน่วยงานต้นสงักัดจัดท าแผนกพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP)  ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พฒันา เช่น การสอนงาน การแบง่ปันความรู้ การฝึกอบรมภายใน
และภายนอก เป็นต้น  

 การฝึกอบรม บริษัทได้ให้ความส าคัญในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรทุกระดบัตัง้แต่ระดบับริหาร ระดับ
จดัการ และระดบัปฏิบตัิการ เพื่อเป็นแนวทางการในการพฒันาบุคลากร ยกระดบัขีดความสามารถ จึงได้จัดการฝึกอบรมให้
บคุลากรในทกุระดบั ทัง้นี ้หวัใจส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันาบคุคล คือการติดตามและวดัผลในด้านความรู้ที่ได้รับรวมถึง
การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้บคุลากรได้น าสิง่ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการท างาน พร้อมทัง้ปรับปรุง
พฒันางานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 การจัดการความรู้ บริษัทได้ให้ความส าคญัในการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ให้กับพนกังานทุกระดบัตัง้แต่ระดบั
บริหาร ระดบัจดัการ และระดบัปฏิบตัิการ โดยฝ่ายคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม หรือ QHSE ได้เร่ิม
ด าเนินการจัดท าโครงการ Knowledge Sharing เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ เช่นความรู้ในเร่ืองของระบบคุณภาพ และ
สิ่งแวดล้อม ความรู้เก่ียวกับสขุภาพ กฏหมายที่เก่ียวข้อง เคร่ืองมือด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย และอื่นๆที่
เหมาะสมกบัสภาวะ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบนั ซึ่งพนกังานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการ
ท างาน พร้อมทัง้ปรับปรุงพฒันางานให้มีประสทิธิภาพมาก รวมถึง ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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5. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทได้ให้ค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างสูงโดยได้ให้ความส าคัญในด้านคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์และบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสงูสดุ
ภายใต้การรับรองระบบบริหารจดัการคณุภาพ ISO9001:2015 
 

 6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
บริษัทได้ให้ความส าคญักบัระบบบริหารจดัการมาตรฐาน ระดบัโลก และได้รับการรับรอง ใน Version ลา่สดุ ครบทัง้ 3 

ระบบ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

 ระบบบริหารจดัการคณุภาพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นการวางมาตรฐานด้านคณุภาพในการปฏิบตัิงาน 

การประเมินและจดัการความเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสาร และมีการฝึกอบรมพนกังานด้านการให้บริการ 

เพื่อให้ลกูค้าสมัผสัได้ถึงบริการท่ีแตกตา่ง 

 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม  การประเมิน

และการจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

 ระบบบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั หรือ OHSAS18001:2007 โดยเน้นท่ีการจดัการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั ในการท างาน   การประเมินและการจดัการความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานด้านความ

ปลอดภยัในการท างาน 

และจากการที่บริษัทได้รับการรับรองในระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) แล้วนัน้ ยังได้รับ

มาตรฐาน Green Industry Level 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม อีกด้วย 

 7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม   
 

 บริษัทจดัให้มีการจดัการเชิงป้องกนั สร้างจิตส านึกและมีสว่นร่วมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและได้ก าหนดให้มีนโยบายใน

การช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกันปิดไฟฟ้าและ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น รวมถึงการสนบัสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล และบริษัทได้ให้ความส าคญัในการสร้างจิตส านึกของ

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วมรวมทัง้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ 

ความสามารถและร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

 8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  
 

 บริษัทยงัไมม่ีข้อมลูนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ส าหรับหวัข้อนี ้ 
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ด้านการด าเนินธุรกิจ (Business Operation) 
 ในปี 2559 บริษัทได้จดักิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสนบัสนนุกิจกรรมที่อทุิศและท าประโยชน์ให้กบั
ชุมชนและสงัคมเพื่อสาธาณประโยชน์โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเป็นบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในระยะยาวหรือ CSR (Corporate Social Response)  
 1.บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญกับหน่วยงานต่างสาขาและเพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงานสาขาและส านกังานใหญ่ซึ่งบริษัทมีส านกังานสาขาอยู่ที่จังหวดัระยอง จึง ได้จัด กิจกรรม     
พีเออี ระยอง สานสมัพนัธ์ สูชุ่มชน ครัง้ที่ 1 โดยบริษัทได้มอบพดัลมอตุสาหกรรม พร้อมทัง้ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยการทาสีให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองระก า อ าเภอนิคมพนกังานจงัหวดัระยอง  
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 2. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญของพนกังานในทุกระดับชัน้ โดยบริษัทได้มีการจัด
ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพการท างาน รวมถึงด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กบัพนกังานสม ่าเสมอ และในครัง้
นีบ้ริษัท ได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย Operational Excellence Workshop ให้กับพนักงานโดยจัดขึน้ ณ โรงแรมตะมาล ี      
จ.นครศรีธรรมราช ส าหรับ Manpower Supply ที่ปฏิบตัิงาน Offshore เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านความปลอดภยั
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และความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงาน เพื่อพฒันาขีดความรู้ความสามารถให้แก่พนกังานให้สามารถท างานในสภาวะที่มีความเสี่ยง
ได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะงานนอกฝ่ัง ให้พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองและผู้ อื่นเพื่อให้สามารถท างานได้อย่าง
ปลอดภัย เสริมสร้างจิตส านึก พฤติกรรม วฒันธรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและเสริมสร้างความ
สามคัคีในหมูค่ณะ ขวญัก าลงัใจ จิตส านกึรักบริษัทให้แก่พนกังาน โดยกิจกรรม OE Workshop นีม้ีการจดัทัง้หมด 4 Session และ
ด าเนินการจดัไปแล้ว 2 Session  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท  

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงินการปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2. ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกนั 7 ครัง้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม

ด้วยทกุครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร

ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk 

Assessment) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ

การติดตามผล (Monitoring) สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินใน

งบการเงินของบริษัทและการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมาย

อื่นท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 
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11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ     

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  4 ทา่น 
ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธ์ิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณา เมลืองนนท์ นางสาวอรชุลี  หลอ่สมิทธิกุล และ
นายปัณณธีร์ ศรีวอ่งไทย  เป็นกรรมการตรวจสอบ ต่อมานางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ได้ลาออกจากต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
ตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ท าให้ปัจจุบนับริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน โดยทุกท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วน 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยในปี 2559 มีการประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ และเป็นการร่วมประชุมกับผู้ บ ริหาร ผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบัญ ชี                   

สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินส าหรับงวด 6 เดือนและงบการเงินประจ าปี 2559 และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตัิ โดยได้สอบถามและรับฟังค าชีแ้จงจากผู้สอบ

บญัชีและผู้บริหาร ในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทัว่ไป ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล 

รวมถึงรับทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี 

2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดย

พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนมุตัิซึ่งจดัท าโดยใช้หลกัเกณฑ์ตามมาตรฐานความเสี่ยง  

และแจ้งสิง่ที่ตรวจพบที่เป็นสาระส าคญัให้ผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง อีกทัง้ร่วมรับฟังค าชีแ้จงจากผู้สอบบญัชี

เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน  

3. ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ก ากับดูแลงาน

ตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลมุภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ พิจารณาอนมุตัิแผนการ

ตรวจสอบประจ าปี  และรับทราบผลการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับ

บคุคลภายนอก  

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่ เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ

เปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่มีสาระส าคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการในงบ

การเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้วอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน  

6. ทบทวนกฎบตัรของคณะคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจ าอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรทัง้ 2 นัน้สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยได้แก้ไขวาระการด ารง
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แหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบจากเดิมคราวละ 2 ปี เป็นคราวละ 3 ปี  เพื่อให้สอดคล้องกบัวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ

บริษัท 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความรู้  

ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบญัชี  เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้ รับมอบหมายโดยใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเต็มที่และท าหน้าที่ได้โดยอิสระ และมีความเห็นว่าบริษัทฯมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด าเนิน 

งานอยา่งถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี มีระบบการควบคมุภายในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอมกีารปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผกูพนัตา่งๆ รวมทัง้การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นไปอยา่งถกูต้อง 

 

 

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
              
 

    ( ร้อยตรีสาโรช  สวา่งฤทธ์ิ ) 
                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
            บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                         วนัท่ี 17 มีนาคม  2560 
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11.3. ผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ชื่อ  นางสาวนิษฐกานต์    ช้างเกต ุ
สญัชาติ  : ไทย 
ประวัติการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบญัชี)    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- บญัชีบณัฑิต (บช.บ)  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ประวัติการท างาน 

- ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายใน บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จ ากดั 
- ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายใน บริษัท ลลลิพร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- หวัหน้าแผนกตรวจสอบสาขา ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน)    

 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
- Tools and Techniques for the manager : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- การบริหารความเสีย่งและการประเมินระบบการควบคมุภายใน COSO ERM: สภาวิชาชีพบญัชี 
- Adding Value Using Risk Based Audit : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 

ความรับผิดชอบ  

1. จดัท าแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) รวมทัง้แผนงบประมาณ (Budget Plan) ส าหรับฝ่ายตรวจสอบภายในให้ 
สอดคล้องกบัแผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) เพื่อขออนมุตัิภายในเวลาที่ก าหนดของทกุปี 

2. ก ากบั ดแูล บริหาร จดัการ ติดตามและแก้ไขปัญหาของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
ภายใน (Audit Plan) แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) และแผนงบประมาณ (Budget Plan) 

3. ก ากบั ดแูลและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ  
กฎหมาย กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายตา่งๆ 

4. เสนอแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดแูลงานให้มีความเหมาะสม 
5. สอบทานงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบตัิงานอื่นๆตามที่ผู้บงัคบับญัชา และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของนางสาวนิษฐกานต์  ช้างเกต ุแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอ

กบัการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ

ภายในเป็นอยา่งดี  

 ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนมุตัิ

หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกัน 
 

1. รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังตารางความสัมพันธ์ดังนี ้ 
ช่ือบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 

(เดิมช่ือบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั)  

Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ จ ากดั บริษัทยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 

(เดิมช่ือบริษัท พี เอ อี คอนสตรัคชัน่ รีซอร์สเซส จ ากดั) 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั บริษัทยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั บริษัทยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากดั** บริษัทยอ่ยโดยการถือหุ้นทางตรง 
**มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือนายวีรพนัธ์ ณ ระนอง 

คณุจินตนา กาวีวงศ์ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

คณุอไุรรัตน์ บญุอากาศ กรรมการบริษัทฯ 
1.2 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

ลูกหนีอ้ื่น  31 ธันวาคม 2559 

(พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2558 

(พนับาท) 

บริษัทย่อย     

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  733  399 

Pacific Resources International Limited (BVI)  10,798  10,798 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  90  90 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  1,582  1027 

รวม  13,934  12,314 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (11,190)  (10,798) 

สุทธิ  2,744  1,516 
 

1.3 รายการที่สนับสนุนปกติ 
เป็นรายการท่ีบริษัทท าเพื่อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปท่ีไมท่ าให้บริษัทและบริษัท

ที่เก่ียวข้องกนัและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกนัเสียผลประโยชน์ เช่นรายการเช่าพืน้ที่ส านกังานและรอบส านกังานของบริษัท    

พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยมีอตัราคา่เช่าเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา (โดยมีอตัราค่าเช่า

ส านกังาน 100,000 บาทและค่าเช่า ศนูย์ฝึกช่างเช่ือมและปฏิบตัิการ เดือนละ 25,000 บาท รวมคา่เช่าเดือนละ 125,000 บาท)   
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 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่การเช่าที่ของบริษัทย่อยดงักลา่วดงักลา่วมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ของบริษัทและพืน้ท่ีมีความสะดวกทางด้านคมนาคมและมีอตัราราคาที่เหมาะสม  

1.4 รายการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยเหตผุลและความจ าเป็นในการกู้ยืมเงินจากกรรมการทัง้ 2 ทา่นในขณะนัน้ เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคลอ่งในการ

ด าเนินกิจการและเงินที่ได้รับจากการด าเนินงานตามปกติมีไม่เพียงพอในการจ่ายค่าจ้างแรงงานและเจ้าหนี ค้่าสินค้ากอปรกับ

วงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินมีการใช้เต็มวงเงินแล้ว บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องหาแหลง่เงินทนุเพื่อน ามาแก้ปัญหาเพื่อมิให้

ปัญหาดงักลา่วรุนแรงมากขึน้ โดยการกู้ยืมเงินกรรมการ ซึง่เป็นแหลง่เงินทนุท่ีมีต้นทนุต ่ากวา่การกู้ยืมจากบคุคลภายนอกและไม่

ต้องมีหลกัประกนัใดๆ โดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิรายการและการจ่ายคืนเงินกู้  ดงันี ้

1) ผู้บริหารน าเร่ืองเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดที่ขออนมุตัิคือจ านวนเงินท่ีต้องการกู้ยืมอตัรา

ดอกเบีย้และระยะเวลาในการช าระคืน เป็นต้น 

2) ท าสญัญาเงินกู้  พร้อมรับเงิน  

3) ช าระคืนเงินกู้ตามสญัญา 

รายการความเคลื่อนไหวเงนิกู้ยมืจากนางสาวจินตนา กาวีวงศ์ ระหว่างปี 2557 ถงึ ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท) 
 จ านวนเงนิกู้

เพิ่มระหว่างปี 
จ านวนเงนิช าระ
คืนระหว่างปี 

จ านวนเงนิกู้คง
ค้าง ณ สิน้ปี 

หมายเหตุ 

ปี 2557 
ปี 2558 
ปี 2559 

 

 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
 
 

2.63 
2.63 
2.63 

 

-อตัราดอกเบีย้ อยูร่ะหวา่ง 5 % ถึง 10% ตอ่ปี 
-ระยะเวลาการกู้ยืม อยูร่ะหวา่ง 1 เดือน ถึง 1ปี 

-จ านวนเงินกู้ยืม ณ สิน้ปี เป็นจ านวนตามงบการเงิน ที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีได้รับอนญุาต

แล้ว 
 

รายการความเคลื่อนไหวเงนิกู้ยมืจากนางอุไรรัตน์ บุญอากาศ ระหว่างปี 2557 ถงึ ปี 2559  (หน่วย : ล้านบาท) 
 จ านวนเงนิกู้

เพิ่มระหว่างปี 
จ านวนเงนิช าระ
คืนระหว่างปี 

จ านวนเงนิกู้คง
ค้าง ณ สิน้ปี 

หมายเหตุ 

ปี 2557 
ปี 2558 
ปี 2559 

**กรรมการเสียชีวติ** 

0.50 
- 
- 

0.70 
- 

0.03 

0.03 
0.03 

- 

-อตัราดอกเบีย้ อยูร่ะหวา่ง 5 % ถึง 10% ตอ่ปี 
-ระยะเวลาการกู้ยืม อยูร่ะหวา่ง 1 เดือน ถึง 1 ปี 

-จ านวนเงินกู้ยืม ณ สิน้ปี เป็นจ านวนตามงบการเงิน  
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีได้รับอนญุาต

แล้ว 
 

1.4.1นโยบายการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆ ท่ีได้ก าหนดขึน้ และกรรมการ
จะต้องไม่อนุมตัิรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย รวมทัง้ไม่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนในรายการที่มีความขดัแย้งดงักล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิของบริษัทและ/หรือ
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บริษัทย่อย รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนัซึ่งก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

1.ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึน้เป็นปกติ บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้

เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไปโดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยตุิธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 

และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิในหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่ว 

2.นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดงักล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้นัน้ บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ 
ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง
กนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสินของ
คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นส าคญัทัง้นีร้ายได้และคา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัท่ีส าคญั ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 2559 

3.กรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เก่ียวข้องในอนาคตนัน้บริษัทยงัคง

ด าเนินนโยบายการกู้ ยืมที่ต้องมีต้นทนุทางการเงินหรืออตัราดอกเบีย้จ่ายที่ต ่ากว่าสถาบนัการเงินหลกัที่บริษัทใช้สินเช่ืออยู่ใน

ขณะนัน้ และต้องไมม่ีหลกัทรัพย์ใดๆค า้ประกนั โดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิการกู้ยืมและการจ่ายคืนเงินกู้  ดงันี ้

1) ผู้บริหารน าเร่ืองเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดที่ขออนมุตัิคือจ านวนเงินที่

ต้องการกู้ยืม อตัราดอกเบีย้ และระยะเวลาในการช าระคืน เป็นต้น 

2) ท าสญัญาเงินกู้  พร้อมรับเงิน  

3) ช าระคืนเงินกู้ตามสญัญา 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และงบการเงินในช่วง 3 ปีที่ผา่นมาของบริษัทได้ดงันี ้
 

13.1 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 งบการเงนิประจ าปี 2559 

 ผู้สอบบัญชี  
นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8622 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด ส านักงานเลขที่ 
503/31 ชัน้ 18 เอ อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชี 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัท
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเหลา่นี ้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 2 กลุม่บริษัทประสบผลขาดทนุจากการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง
เป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ของกลุม่บริษัทมีผล
ขาดทุนเป็นจ านวน 259.02 ล้านบาท และจ านวน 177.98 ล้านบาท ตามล าดบั และกระแสเงินสดรวมจากการด าเนินงาน    
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ติดลบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนสงูกว่าสินทรัพย์หมนุเวียนตามงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 872.01 ล้านบาท และจ านวน 805.23  ล้านบาท ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้
ถือหุ้ นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการติดลบเป็นจ านวน 338.90  ล้านบาท และจ านวน 378.88  ล้านบาท 
ตามล าดบั เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถกูเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึง่ยื่นค าร้องตอ่ศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้บริษัท
ฟืน้ฟูกิจการ และเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่รับค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการแล้วตามคดีหมายเลขด า    
ที่  ฟ. ๖/๒๕๕๙  แต่เจ้าหนีจ้ านวน 6 รายได้ยื่นคดัค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 เจ้าหนีท้ี่ยื่น
คดัค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินท่ีมีบริุมสทิธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคดัคดัค้านตอ่ศาล
ล้มละลาย และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ถอนคดัค้านแล้ว ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการรอสบืพยานผู้ ร้องและสบืพยานผู้คดัค้านสว่น
ที่เหลอือีก 5 ราย  เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่กลา่วตลอดจนเร่ืองอื่นที่กลา่วถึงในหมายเหตขุ้อที่ 2  แสดงให้เห็นวา่ มีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส าคญัซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ
บริษัท ทัง้นีค้วามเห็นของข้าพเจ้าไมไ่ด้เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเร่ืองนี ้

 ผู้สอบบัญชีปี 2558  
นายเชิดสกุล  อ้นมงคล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195  บริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด 
ส านักงานเลขที่  128/180-181 ชัน้ 17 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากการปฏิบตัิงานตรวจสอบของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม 
เนื่องจากเร่ืองที่กลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไมแ่สดงความเห็น ข้าพเจ้าไมส่ามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่ง
เพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นได้ 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่2 บริษัทมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี

ขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 182.61 ล้านบาท 
และจ านวนเงิน 177.98 ล้านบาทตามล าดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าทรัพย์สิน
หมุนเวียนตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 291.61 ล้านบาท และจ านวนเงิน 280.96 ล้านบาท 
ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนับริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทต ่ากวา่ศนูย์ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนเงิน 134.85 ล้านบาท และจ านวนเงิน 138.25 ล้านบาท ตามล าดบั นอกจากนัน้ เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัท
ได้ถกูเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึง่ยื่นค าร้องขอให้บริษัทฟืน้ฟกิูจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาลมีค าสัง่รับค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการ
แล้ว และเมื่อวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ศาลได้ไตส่วนค าร้องแล้ว ผู้คดัค้านมีความประสงค์ที่จะตอ่สู้คดี ศาลจึงก าหนดวนันดั
สบืพยาน ปัจจยัดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่มีความไม่แนน่อนท่ีมีสาระส าคญัซึ่งเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบั
ความสามารถในการด าเนินงานตอ่เนื่องของบริษัท 
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 แม้จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังเช่ือมั่นว่าบริษัทจะสามารถสร้างก าไรได้อย่าง
เพียงพองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงได้จัดท าขึน้โดยฝ่ายบริหารของบริษัทโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงาน
ตอ่เนื่อง 
 ข้าพเจ้าพิจารณาวา่เร่ืองเหลา่นีท้ าให้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง
ของบริษัทถึงแม้ว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้นีมู้ลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่า
มลูคา่ตามบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั หากบริษัทไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และ
หนีส้นิ ซึง่อาจจ าเป็นหากบริษัทไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 
 ค าอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท 
 จากการท่ีบริษัทได้น าสง่งบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีไปยงั
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าสว่นของผู้ ถือหุ้น มีค่าน้อยกว่าศนูย์เป็นจ านวน 135 ล้านบาทเป็นผลให้บริษัทเข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเพิกถอน
หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 
 ต่อมาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงประกาศว่าหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนระยะที่ 1 (NC 
ระยะที่ 1) พร้อมทัง้ขึน้เคร่ืองหมาย NC และ SP ห้ามซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 ทัง้ห้ามซือ้หรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทตัง้แต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปจนถึงวนัที่ 7 เมษายน 2559 รวมเป็นเวลา 30 วนั เพื่อให้
ผู้บริหารของบริษัทมีเวลาที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ที่สุดแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้นีใ้ห้บริษัทแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบภายในวนัที่ 7 
เมษายน 2559 ว่าบริษัทจะเลือกท าแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ ถือหุ้น หรือจะฟืน้ฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือ      
จะขอเพิกถอนโดยสมคัรใจหรือเลอืกทางเลอืกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท  
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมตัิเลือกให้
บริษัทด าเนินการฟืน้ฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางตามพระราชบญัญัติล้มละลาย ซึ่งผู้ท าแผนฟืน้ฟูกิจการที่ศาลมีค าสัง่
แต่งตัง้จะเป็นผู้จดัท าแผนแก้ไขเหตเุพิกถอนแทนบริษัทรวมทัง้ให้ถือเอาแผนฟืน้ฟูกิจการที่ศาลมีค าสัง่เห็นชอบเป็นแผนแก้ไข
เหตเุพิกถอนตอ่ไป และด้วยเหตทุี่ในปัจจบุนับริษัทอยูใ่นระหวา่งการถกูเจ้าหนีท้างการค้ารายหนึง่ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการต่อ
ศาลล้มละลายกลางซึ่งตามกฎหมายล้มละลายบริษัทไม่สามารถยื่นค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการด้วยตวับริษัทเองซ้อนเข้าไปใน
ระหว่างที่คดีดังกล่าวก าลงัด าเนินกระบวนพิจารณาอยู่ได้ บริษัทจึงเข้าไปในคดีดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลแต่งตัง้บริษัทเ ป็นผู้        
ท าแผนฟืน้ฟกิูจการเอง ทัง้นีเ้พื่อจะได้มีการเสนอแผนฟืน้ฟกิูจการท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

การไม่แสดงความเห็น  
เนื่องจากเร่ืองที่กลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไมแ่สดงความเห็นมีนยัส าคญั ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดงักลา่ว 

เร่ืองอื่น 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขและเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์เก่ียวกบัความไม่แน่นอนในการด าเนินงานต่อเนื่อง
ของบริษัทฯ และเร่ืองของคดีความหลายคดีตามรายงานลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
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งบการเงนิประจ าปี 2557 

 ผู้สอบบัญชี  
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส
เซส จ ากดั ส านกังานเลขท่ี 128/150-153 อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้ 14 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
 

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชี 
ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข โดยเห็นว่า 
งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้จดัท าขึน้โดยถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 39,522,254          84,656,008          265,829,007        11,279,402           60,982,836          240,719,002            

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 118,428,638        145,495,277        256,168,799        73,963,616           79,429,061          221,476,384            

รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 50,557,477          51,279,990          97,485,557          48,250,070           40,126,311          77,630,935              

ลกูหนีเ้งินประกันผลงานตามสญัญา 8,393,678            85,691,389          80,150,554          7,860,994             84,175,005          79,128,415              

ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาเช่าการเงิน

ที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 904,507               788,770               -                       -                        -                       -                           

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับกิจการอ่ืน -                       -                       -                       -                        -                       -                           

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน -                       -                       -                       -                        -                       -                           

สินค้าคงเหลือ 10,618,013          12,461,052          20,924,908          8,549,079             9,748,984            17,767,330              

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 9,859,913            12,570,908          11,231,949          6,240,622             5,657,352            6,195,854                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,284,480       392,943,394      731,790,774      156,143,783       280,119,549      642,917,920          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกัน 15,593,953          7,380,663            5,768,338            13,658,749           4,952,356            4,936,138                

เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                       -                       -                       79,328,543           131,611,931        35,000,000              

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน -                       -                       -                       -                        -                       -                           

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 38,586,947          38,586,947          38,586,947          35,562,946           35,562,946          35,562,946              

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 383,180,172        459,564,246        343,532,692        226,795,274        276,738,674        279,228,783            

สิทธิการใช้น า้ 4,223,800            7,323,040            -                       -                        -                       -                           

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 6,178,042            7,145,704            8,342,662            4,363,995             5,445,107            7,248,124                

คา่ความนิยม -                       13,799,857          -                       -                        -                       -                           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 12,694,868          16,135,030          2,249,193            -                        -                       -                           

ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาเช่าการเงิน 32,693,242          33,597,750          -                       -                        -                       -                           

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย 87,601,102          74,211,403          55,612,619          79,184,559           71,113,474          50,406,410              

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,048,225            4,838,884            2,502,334            1,113,690             1,812,199            2,132,199                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 582,800,351       662,583,524      456,594,785      440,007,756       527,236,687      414,514,600          

รวมสินทรัพย์ 821,084,831       1,055,526,918    1,188,385,559    596,151,539       807,356,236      1,057,432,520       

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ต่อ 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

หนีส้ินผิดนดัช าระ 472,426,911        22,786,026          -                       429,410,958        -                       -                           

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                       42,259,470          8,843,418            -                        42,259,470          8,843,418                

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 314,912,126        330,857,763        373,172,876        276,031,781        294,080,042        345,592,675            

เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้าง 79,086,410          93,094,825          103,972,589        79,086,410           92,781,542          102,579,691            

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน 27,503,614          42,158,438          39,286,344          27,503,614           41,969,369          39,089,397              

ต้นทนุที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 9,820,849            5,194,978            29,514,780          9,087,336             1,725,680            29,514,780              

ประมาณการผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง 5,691,210            -                       -                       5,691,210             -                       -                           

สว่นของหนีร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 7,583,599            41,814,846          33,408,444          -                        34,744,016          32,236,792              

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 3,680,619            5,602,340            4,253,324            509,693                476,418               443,708                   

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอ่ืน 76,784,303          72,284,303          60,367,197          27,588,886           27,588,886          27,588,886              

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกัน 4,115,000            2,654,429            2,654,429            2,625,000             2,654,429            2,654,429                

ประมาณการคา่เบีย้ปรับงานลา่ช้า 81,200,250          82,169,892          84,522,058          81,200,251           82,169,892          84,522,059              

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                       -                       2,265,098            -                        -                       -                           

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 27,489,442          19,897,122          27,566,395          22,640,346           13,556,591          21,595,243              

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,110,294,333    760,774,432      769,826,952      961,375,485       634,006,335      694,661,078          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18,511,846          343,933,157        334,351,476        -                        300,707,498        332,906,162            

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 2,877,138            7,075,418            6,570,740            563,932                1,073,625            -                           

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 7,846,531            8,341,912            -                       -                        -                       -                           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20,458,471          15,355,600          12,851,998          13,096,756           9,818,693            7,579,780                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 49,693,986        374,706,087      353,774,214      13,660,688         311,599,816      340,485,942          

รวมหนีสิ้น 1,159,988,319    1,135,480,519    1,123,601,166    975,036,173       945,606,151      1,035,147,020       

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ทนุเรือนหุ้น

หุ้นสามญั 8,051,717,332 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 8,051,717,332     8,051,717,332     -                       8,051,717,332     8,051,717,332     -                           

หุ้นสามญั 4,093,617,523 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                       -                       4,093,617,523     -                        -                       4,093,617,523         

หุ้นสามญั 2,770,889,766 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 2,770,889,766     -                       -                       2,770,889,766     -                       -                           

หุ้นสามญั 2,770,740,964 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                       2,770,740,964     -                       -                        2,770,740,964     -                           

หุ้นสามญั 2,730,166,349 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                       -                       2,730,166,349     -                        -                       2,730,166,349         

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 128,893,569        128,893,569        128,893,569        128,893,569        128,893,569        128,893,569            

สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้น (940,360,932)       (940,286,531)      (917,159,000)      (940,360,932)       (940,286,531)       (917,159,000)           

ขาดทนุสะสม (2,392,322,651)    (2,151,896,954)   (1,969,727,055)   (2,820,995,294)    (2,580,286,174)    (1,919,615,418)        

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 67,244,887          67,244,886          70,308,096          -                        -                       -                           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (365,655,361)      (125,304,066)      42,481,959          (861,572,891)       (620,938,172)       22,285,500              

สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 26,751,873          45,350,465          22,302,434          -                        -                       -                           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น (338,903,488)      (79,953,601)       64,784,393        (861,572,891)      (620,938,172)     22,285,500            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 821,084,831       1,055,526,918    1,188,385,559    113,463,282       324,667,979      1,057,432,520       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการให้บริการ 383,335,805           511,843,688           1,183,234,329          236,780,243           324,505,363            985,003,429           

รายได้จากการให้บริการตามสญัญาระยะยาว 134,211,141           215,304,974           104,827,457           203,576,026            

รายได้จากการให้บริการผลติน า้ประปา 10,747,434             8,024,373               -                          -                           -                          

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 528,294,380           735,173,035           1,183,234,329          341,607,700           528,081,389            985,003,429           

ต้นทนุจากการให้บริการ (331,673,075)          (458,959,387)          (1,365,849,870)         (197,736,085)          (320,841,026)           (1,235,790,431)       

ต้นทนุจากการให้บริการตามสญัญาระยะยาว (145,146,903)          (261,557,654)          (123,379,468)          (250,357,019)           

ต้นทนุขายจากการให้บริการผลติน า้ประปา (34,985,679)            (18,151,758)            -                          -                           -                          

ผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง (5,691,210)              -                          (5,691,210)              -                           -                          

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (517,496,867)          (738,668,799)          (1,365,849,870)         (326,806,763)          (571,198,045)           (1,235,790,431)       

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 10,797,513             (3,495,764)              (182,615,541)            14,800,937             (43,116,656)             (250,787,002)          

รายได้อ่ืน 7,116,463               10,895,201             10,400,395               7,286,992               8,536,882                11,467,219             

กลบัรายการหนีส้นิ 15,033,639             -                          -                            15,033,639             1,200,297                

รายได้เงินปันผล -                          -                          -                            -                          26,908,512              

คา่ใช้จ่ายในการขาย (4,005,357)              (4,382,084)              (3,554,639)                (3,575,907)              (3,613,612)               (3,554,639)              

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (115,638,373)          (122,790,854)          (124,218,389)            (71,536,047)            (81,952,074)             (101,840,341)          

หนีส้งสยัจะสญู (76,306,974)            (2,296,345)              (267,913,394)            (72,822,384)            (15,703,991)             (268,603,687)          

ขาดทนุจากการลดมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                          -                          (52,283,388)            (32,053,852)             

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม (13,799,857)            (21,003,994)            -                          -                           -                          

ขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ (27,441,287)            -                          - (27,441,287)            -                           -                          

ต้นทนุทางการเงิน (56,692,556)            (44,797,491)            (49,869,183)              (49,729,405)            (38,188,005)             (47,352,306)            

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า -                          (8,092)                     -                          -                           -                          

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (260,936,789)        (187,879,423)        (617,770,751)         (240,266,850)        (177,982,499)         (660,670,756)        

(คา่ใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 3,071,702               (3,404,122)              (9,020,535)                -                          -                           -                          

ขาดทุนส าหรับปี (257,865,087)        (191,283,545)        (626,791,287)         (240,266,850)        (177,982,499)         (660,670,756)        

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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2559 2558 2557 2559 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

ขาดทุนส าหรับปี (257,865,087)     (191,283,545)     (626,791,287)      (240,266,850)     (177,982,499)      (660,670,756)     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน -                      (3,063,210)          (254,157)               -                      -                       -                      
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี -                  (3,063,210)        (254,157)            -                  -                  -                  

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,338,510)          1,394,299         1,362,321          (442,270)             -                       1,139,206           
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 179,248              (278,860)             -                      -                       -                      

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี (1,159,262)        1,115,439         1,362,321          (442,270)          -                  1,139,206         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,159,262)        (1,947,771)        1,108,164          (442,270)          -                  1,139,206         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (259,024,349)     (193,231,316)     (625,683,122)      (240,709,120)     (177,982,499)      (659,531,550)     

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี

สว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (239,466,392)      (182,974,311)      (635,493,979)        (240,266,850)      (177,982,499)       (659,531,550)      
สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (18,398,695)        (8,309,234)          8,702,693             -                      -                       -                      

(257,865,087)     (191,283,545)     (626,791,287)      (240,266,850)     (177,982,499)      (659,531,550)     

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
สว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (240,425,756)      (185,233,109)      (634,385,815)        (240,709,120)      (177,982,499)       (659,531,550)      
สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (18,598,593)        (7,998,207)          8,702,693             -                      -                       -                      

(259,024,349)     (193,231,316)     (625,683,122)      (240,709,120)     (177,982,499)      (659,531,550)     

-                      -                      -                      -                       -                      
ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (0.086)              (0.144)              (0.309)               (0.087)              (0.140)              (0.321)              

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
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งบการเงินรวม
2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้        (260,936,789)     (187,879,423)     (617,770,751)     (240,266,850)     (177,982,499)     (660,670,756)     
ปรับรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)
     จากกิจกรรมด าเนินงาน 
คา่เสื่อมราคา - อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 561,417             
คา่เสื่อมราคาทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 52,314,259        43,702,842        32,429,454        27,953,804        23,502,005        21,944,374        
คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,104,062          1,998,903          1,877,142          1,841,112          1,803,017          1,730,849          
หนีส้ญู 73,672               -                     -                     -                     -                     
หนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบั) 76,306,974        2,296,345          267,913,394      72,822,384        15,703,991        268,603,687      
ขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลง(โอนกลบั) 1,294,108          (566,070)            1,161,584          -                     -                     
ส ารองขาดทนุส าหรับโครงการก่อสร้าง 5,691,210          -                     5,691,210          -                     -                     
ขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 6,195,730          -                     -                     -                     -                     
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ทีจ่่าย 2,017,970          -                     2,017,970          -                     -                     
ขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ 25,423,317        -                     25,423,317        -                     -                     
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                     -                     52,283,388        32,053,852        -                     
ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่ความนิยม 13,799,857        21,003,994        -                     -                     -                     
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ถาวร (886,416)            (790,730)            10,890,005        13,092               (849,729)            11,769,276        
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ 42,046               42,040               
ตดัจ าหน่ายสทิธิการใช้น า้ 3,099,240          6,074,064          -                     -                     -                     
ต้นทนุขาย 10,197,597        -                     -                     
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้จริง (3,419)                27,616               1,806                 (3,419)                32,209               1,806                 
(ก าไร)จากการตดัจ าหน่ายเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (4,288,161)         (2,135,277)         (1,661,439)         (4,288,161)         (2,135,277)         (1,661,439)         
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายรายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ 104,760,284      104,760,284      
(ก าไร)จากการโอนกลบัเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัททีเ่ก่ียวข้องกนั (29,429)              -                     (29,429)              -                     -                     
(ก าไร)จากการตดัจ าหน่ายหนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (49,989)              -                     (49,989)              -                     -                     
(ก าไร)จากการกลบัรายการประมาณการคา่ปรับงานลา่ช้า (969,642)            2,860,196          67,008,416        (969,642)            2,860,196          67,008,416        
(ก าไร)จากการกลบัรายการเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (9,696,418)         -                     (9,696,418)         -                     -                     
รายได้เงินปันผล -                     -                     -                     (26,908,512)       -                     
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่ายเป็นคา่ใช้จ่าย 131,702             131,702             
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 4,267,879          4,170,533          3,701,792          2,835,793          2,569,912          2,317,330          
ดอกเบีย้รับ (2,664,947)         (2,398,000)         (1,203,898)         (1,512,793)         (884,231)            (1,045,858)         
ดอกเบีย้จ่าย 56,692,556        44,797,491        49,869,183        49,729,405        38,188,005        47,352,306        

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน (20,046,779)       (66,837,516)       (81,449,447)       (15,043,642)       (92,047,061)       (137,715,983)     

สนิทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 10,280,460        129,866,293      (79,878,175)       (8,407,799)         159,236,114      (62,417,332)       
รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ 722,513             39,638,055        (299,985,077)     (8,123,759)         30,937,112        (289,317,492)     
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญา 20,554,558        (9,090,029)         (1,928,964)         19,570,858        (8,595,782)         (1,273,286)         
ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาเช่าการเงิน 788,770             559,482             -                     -                     
สนิค้าคงเหลอื 548,931             9,029,926          292,636,523      38,321               8,018,346          293,909,646      
สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 2,711,057          (11,071,171)       7,460,945          (583,270)            (9,193,710)         7,460,945          
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 54,900               517,085             173,700             -                     320,000             276,000             

หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (11,964,661)       (64,671,799)       2,463,692          (16,104,272)       (54,501,637)       (18,721,277)       
เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้าง (4,311,997)         (8,569,322)         (7,910,673)         (3,998,714)         (7,489,708)         (7,850,748)         
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน (14,654,824)       4,063,751          11,572,521        (14,465,755)       4,071,629          11,553,851        
ต้นทนุทีย่งัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,625,871          (24,319,801)       10,744,949        7,361,656          (27,789,099)       10,744,949        
ประมาณการคา่เบีย้ปรับงานลา่ช้า (2,352,166)         (2,352,167)         
หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 7,643,543          (7,669,273)         7,998                 9,134,978          (8,038,651)         7,998                 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (503,518)            (331,000)            (719,070)            -                     (331,000)            (689,070)            
หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืน -                     (560,748)            -                     -                     -                     
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (3,551,176)         (11,798,233)       (146,811,078)     (30,621,398)       (7,755,614)         (194,031,799)     

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม
2559 2558 2559 2558 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
    เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 2,549,392          2,619,959          1,203,898          113,731             559,171             1,052,965          
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (15,407,669)       (24,113,593)       (27,858,246)       (10,089,055)       (20,707,064)       (24,042,535)       
    เงินสดรับคนืภาษีถกูหกั ณ ทีจ่่าย -                     -                     23,938               -                     -                     23,938               

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (16,409,453)     (33,291,867)     (173,441,488)    (40,596,722)     (27,903,507)     (216,997,431)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ดิภาระค า้ประกนั (8,213,290)         (1,612,325)         19,434,986        (8,706,393)         (16,218)              19,444,909        
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย -                     -                     (108,416)            (90,262)              (83,891)              
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย 510,000             
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ย -                     -                     (16,000,000)       -                     
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                     (81,801,496)       -                     (128,665,783)     -                     
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล -                     -                     -                     26,908,512        -                     
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ถาวร (15,406,396)       (42,010,645)       (39,651,141)       (3,446,813)         (19,073,491)       (24,543,550)       
เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร 2,126,084          924,727             9,011,514          -                     918,688             8,090,187          
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (1,136,400)         (748,400)            (1,905,900)         (760,000)            -                     (1,401,500)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (22,630,002)     (125,248,139)    (13,110,542)     (13,021,622)     (136,018,554)    2,016,155        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชี 27,631,092        (67,971,468)       11,881,553        27,631,092        (26,598,404)       
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                     17,676,585        -                     17,676,585        214,903,639      
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 11,881,552        (11,891,626)       -                     (11,891,626)       (253,390,148)     
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 5,990,000          -                     -                     -                     -                     
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอ่ืน 49,022,407        49,022,407        
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอ่ืน (94,933,521)       (88,933,521)       
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 8,629,586          8,629,586          
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนั (26,688,450)       (19,121,874)       
เงินสดจ่ายในเจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์ (807,722)            -                     (457,511)            -                     
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9,452,040)         (34,555,823)       (21,153,419)       (2,244,772)         (29,691,440)       (16,098,060)       
เงินสดจ่ายในหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (6,120,001)         (4,832,361)         (5,179,371)         (476,418)            (754,255)            (1,426,440)         
เงินสดจ่ายในดอกเบีย้จ่าย (8,468,211)         (41,844,028)       (51,562,694)       (5,319,854)         (35,782,309)       (48,426,811)       
เงินสดจ่ายปันผลให้สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ -                     (10,404,192)       -                     -                     -                     
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                     17,447,084        630,544,000      -                     17,447,084        630,544,000      
ทนุเรือนหุ้นเพ่ิมขึน้จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 74,401               -                     74,401               -                     -                     
เงินสดรับจากสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ -                     18,939,657        20,000,000        -                     -                     -                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (6,094,299)       (22,641,334)     440,707,070     3,914,910        (15,822,380)     449,104,373     
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

ในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                 8,341              38,432            -                 8,275              -                 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (45,133,754)     (181,172,999)    254,193,472     (49,703,434)     (179,736,166)    234,123,097     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 84,656,008      265,829,007     11,635,535      60,982,836      240,719,002     6,595,905        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายปี 39,522,254      84,656,008      265,829,007     11,279,402      60,982,836      240,719,002     

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ  
 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.21 0.52 1.03 0.16 0.56 1.00

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 2.90 2.55 4.01 3.09                       2.54                     3.82

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 126                    143                    91                       118                        144                      95                        

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 1.64 2.10 2.81                    1.18 1.47 2.74

ระยเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 222.56 215.90 130.07 309.32 249.09 133.41

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 0.03                   0.01                   (15.43)                0.06                       (8.16)                    (25.46)                  

อตัราก าไรสทุธิ (%) (0.67)                  (0.37)                  (52.88)                (1.01)                      (33.70)                  (66.96)                  

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) (0.14)                  0.10                   (9.66)                  (0.63)                      (1.29)                    (0.24)                    

อตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ (%) (0.32)                  (0.18)                  (0.53)                  (0.40)                      (0.22)                    (0.62)                    

อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย์ (%) 0.47                   0.48                   2.97                    0.40                       1.16                     2.72                     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
  คาดการณ์วา่อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมจะอยูท่ี่ 3.6-4.2% ภาคการลงทนุเอกชนและภาคการ

ทอ่งเที่ยวจะแรงขบัเคลือ่นส าคญั ภาคสง่ออกฟืน้ตวัเป็นบวกเลก็น้อยและภาคการบริโภคกระเตือ้งขึน้ตอ่เนื่อง ดลุการค้าเกินดลุ

เพิ่มขึน้เล็กน้อยอยูท่ี่ 33.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุไมต่ ่ากวา่ 42 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การน าเข้า

เพื่อการลงทุนมากขึน้ อตัราเงินเฟ้อสงูขึน้จากราคาพืชผลเกษตร การปรับเพิ่มค่าแรงขัน้ต ่าและราคาพลงังานโดยเฉลี่ยเพิ่ม

สงูขึน้กวา่ปีที่แล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเช่ือมัน่เพิ่มสงูขึน้เนื่องจากจะเป็นปีที่จะมีการเลือกตัง้ โดยคาดวา่ ภาคการ

ลงทนุโดยรวมจะเติบโตได้อยา่งน้อย 5.5% การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งต ่า 3% การสง่ออกเร่ิมฟืน้ตวัท าให้ก าลงั

การผลิตลดลงและเร่ิมกระตุ้นให้เกิดความต้องการลงทนุเพื่อขยายก าลงัการผลติ ความมีเสถียรภาพในระยะเปลี่ยนผา่นท าให้

เกิดความมัน่ใจของนกัลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบรรษัทข้ามชาติที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานการ

ผลติสง่ออกในประชาคมอาเซียนเร่ิมขยบัเข้ามาลงทนุในไทยเพิ่มขึน้  

       การลงทุนก่อสร้างของเอกชนมีความสมัพันธ์ตามการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง หากมีความ

คืบหน้าตามเป้าหมายจะดงึให้การลงทนุภาคเอกชนเพิ่มขึน้นอกเหนือจากการลงทนุในเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ที่มีความสมัพนัธ์ใน

ระดับสูงทางบวก (Positive Correlation) กับการขยายตัวของภาคส่งออก ภาคบริโภคกระเตือ้งขึน้โดยขยายตัวได้ที่ระดับ     

2.5-3% ภาคการบริโภคฟืน้ตวัไมม่ากเพราะระดบัรายได้ประชาชนโดยทัว่ไปไมเ่พิ่มขึน้มาก จากการน าเทคโนโลยีมาทดแทนใน

การท างานมากขึน้ 

  ส าหรับสถานการณ์ราคาน า้มนัในปี 2560 นัน้ ไทยออยล์คาดวา่ราคาน า้มนัดิบดไูบจะเฉลีย่ในกรอบ 50–55 ดอลลาร์

สหรัฐตอ่บาร์เรล ซึง่ปรับเพิ่มขึน้จากปี 2559 จากอปุสงค์น า้มนัส าเร็จรูปของโลกที่ขยายตวัตอ่เนื่องอยู่ที่ 1.3 ล้านบาร์เรลตอ่วนั 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 (ส านกังานพลงังานสากล-ไออีเอ เดือนธันวาคม 2559) เนื่องจากราคาน า้มนัส าเร็จรูปที่ยงัอยู่ใน

ระดบัต ่า รวมถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัอปุทานน า้มนัดิบโลกที่คาดวา่จะปรับเพิ่มขึน้น้อยกว่า

อปุสงค์ เนื่องจากได้รับแรงหนนุจากความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกลุม่โอเปกที่จะปรับลดปริมาณการผลิตรวมกนัราว 1.2 ล้าน

บาร์เรลต่อวนั มาอยู่ที่ 32.5 ล้านบาร์เรลต่อวนั แต่ตลาดยงัเผชิญกับความเสี่ยงกับการปรับเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิตใน

ไนจีเรียและลเิบีย รวมถึงผู้ผลติกลุม่โอเปกอาจปรับลดก าลงัการผลติได้น้อยกว่าข้อตกลง จากสภาวะที่อปุสงค์เติบโตมากกว่า

อปุทาน จะสง่ผลให้ในปี 2560 ตลาดน า้มนัดิบมีแนวโน้มเข้าสูภ่าวะสมดลุ 
    
1) ภาพรวมการด าเนินงาน 
 ในปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงนโยบายเน้นขยายตวัส าหรับธุรกิจด้านการบริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ

นอกชายฝ่ัง ซึง่ท าให้บริษัทฯ ยงัคงรักษาระดบัการเติบโตในธุรกิจด้านการบริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาตินอก

ชายฝ่ังอยา่งตอ่เนื่อง 

 ผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้ 528.29 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 28.14 

จากปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวมทัง้สิน้ 735.17 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2559 เท่ากับ 257.86 ล้านบาท หรือ
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ขาดทนุเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 34.80 จากปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสทุธิ เท่ากับ 191.28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ได้ปรับลด

หนว่ยธุรกิจที่ไมส่ร้างผลก าไร 
 

อธิบายสถานะและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 มีแนวโน้มที่ดีขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีก าไรขัน้ต้น

ประมาณ 10.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.04 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึน้มาจากปี 2558 ที่มีขาดทนุขัน้ต้นร้อยละ 0.48 ของ

รายได้รวม  ส าหรับความสามารถในการท าก าไรนัน้ บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 31.40 และ 

ติดลบร้อยละ 17.17 ในปี 2559 และ ปี 2558 ตามล าดบั มีอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบร้อยละ 76.08 และ ติด

ลบร้อยละ 239.21 ในปี 2559 และ ปี 2558 ตามล าดบั สาเหตมุาจากผลประกอบการบริษัทท่ียงัคงมีขาดทนุสทุธิ ตามสาเหตทุี่

ได้กลา่วแล้วข้างต้น 

และเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้

บริษัทฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วตามคดี

หมายเลขด าที่ ฟ. ๖/๒๕๕๙  แต่เจ้าหนีจ้ านวน 6 รายได้ยื่นคดัค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 

เจ้าหนีท้ี่ยื่นคดัค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคัด

คดัค้านตอ่ศาลล้มละลาย และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ถอนคดัค้านแล้ว ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการรอสืบพยานผู้ ร้อง  ลกูหนีแ้ละ

สบืพยานผู้คดัค้านสว่นท่ีเหลอือีก 5 ราย   
  

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและรายได้จ าแนกตามส่วนงาน 

 รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 528.29 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 3 ธุรกิจหลกัได้แก่      

(1) ธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน า้มันและก๊าชธรรมชาติจ านวน 383.33 ล้านบาท (2) ธุรกิจด้านงานก่อสร้าง

ประกอบและติดตัง้ 134.21 ล้านบาท (3) ธุรกิจด้านงานผลิตน า้ประปา 10.75 ล้านบาท ซึ่งลดลง 206.88 ล้านบาทหรือลดลง

อตัราร้อยละ 28.14 จากปี 2558 ซึง่มีรายได้จากการขายและบริการรวมทัง้สิน้ 735.17 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

รายได้ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากงานให้บริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง 383.33 72.56 511.84 69.61 

รายได้จากงานก่อสร้างประกอบและตดิตัง้ 134.21 25.40 215.31 29.29 

รายได้จากงานผลิตน า้ประปา 10.75 2.04 8.02 1.10 

รวมรายได้ 528.29 100.00 735.17 100.00 
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รายได้จากการขายและบริการโดยรวมลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายชะลอการรับงานโครงการรวมถึงงานก่อสร้าง
ประกอบและติดตัง้ขนาดใหญ่เพื่อบริหารสภาพคลอ่งและกระแสเงินสดที่มีอยู่จ านวนจ ากัด นอกจากนีง้านด้านบริการทาง
อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังที่เก่ียวกบัการจ้างผลติชิน้งานลดลง สาเหตจุากความผนัผวนของราคาน า้มนั
และความไมช่ดัเจนเร่ืองการตอ่อายสุมัปทานการขดุเจาะ  ในปี 2559 บริษัทยงัคงรักษาฐานธุรกิจด้านน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 
และธุรกิจด้านการประกอบติดตัง้เป็นหลกั เนื่องจากบริษัทได้ขยายบริการด้านสง่พนกังานฝีมือและเคร่ืองมืออปุกรณ์ให้เช่าบน
แทน่ขดุเจาะบริเวณอา่วไทยด้านใต้ได้มากขึน้ 

ภาวะอตุสาหกรรมเก่ียวกบัน า้มนัและก๊าซธรรมชาติในปี 2559  อยู่ในภาวะผนัผวนจากราคาน า้มันดิบในตลาดโลก

ลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้ประกอบกิจการด้านการส ารวจและขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็น

ลกูค้ารายใหญ่ที่ส าคัญของบริษัทชะลอการลงทุนจึงมีผลท าให้การขยายตัวด้านรายได้ของบริษัทอยู่ในวงจ ากัดและยงัไม่

สามารถสร้างรายได้มากพอที่จะชดเชยรายได้จากธุรกิจก่อสร้างที่ขาดหายไป ทัง้นีบ้ริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ภาวะอตุสาหกรรม

เก่ียวกบัน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนอตุสาหกรรมด้านปิโตรเคมี จะมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ในระยะเวลาใกล้นี เ้นื่องจาก

เป็นสนิค้าอปุโภคที่มีความส าคญั 

 รายได้อื่น 

ปี 2559 บริษัทมีรายได้อื่นรวมทัง้สิน้ 7.12 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากการขายทรัพย์สนิและรายได้คา่เช่ารับ

เป็นหลกั  
 

 ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2559 มีต้นทุนขายและบริการ เป็นจ านวนเงิน 517.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.95 ของรายได้จากการขายและ

บริการ ลดลงจากปี 2558 จ านวน 738.67  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.94 เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลงจากการชะลอธุรกิจ

ทางด้านรับเหมาก่อสร้าง อยา่งไรก็ตามสดัสว่นต้นทนุขายและบริการเมื่อเทียบกบัรายได้มีแนวโน้มที่ดีขึน้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและหนีส้งสัยจะสูญ 

ปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน  119.64 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปี 2558 ซึ่งมี

จ านวน 127.17 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 22.64 ของรายได้จากการขายและบริการส าหรับปี 2559 มีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะ

สญูจ านวน 76.31 ล้านบาทซึง่สว่นใหญ่เป็นการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สร้างที่อยู่

ระหวา่งฟ้องคดีจ านวน 56.13 ล้านบาททัง้นีบ้ริษัทได้ประมาณการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ความนิยมในบริษัทยอ่ยแหง่หนึ่ง 

จ านวน 13.80 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ส านกังานสาขาแห่งหนึ่งของบริษัทท่ีหยดุด าเนินการเพื่อ

ลดภาระคา่ใช้จ่าย 
 

2) ภาพรวมฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 821.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.21 เมือ่เปรียบเทียบกบัปี

ก่อน สนิทรัพย์รวมสว่นใหญ่ประกอบด้วย สนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 238.28 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 

383.18 ล้านบาท บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 1,160.0 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 95.71 ของหนีส้นิรวม สว่นของ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ติดลบ 338.90 ล้านบาทโดยสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจากผล

ขาดทนุการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 39.52 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 

ร้อยละ53.31โดยเป็นเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงาน 16.41 ล้านบาทและใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 22.63 ล้าน

บาท  

 สินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมสภาพ 

ปี 2559 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 10.62 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึง่มีจ านวน 12.46 ล้านบาท 

เนื่องจากการยกเลกิธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประกอบกบัมลูคา่งานแตล่ะงานมีมลูคา่โครงการท่ีลดลงและเป็นโครงการระยะสัน้ๆ 

การบริหารจดัการคณุภาพสนิค้าคงเหลอืสามารถควบคมุได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
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 เงนิลงทุน ค่าความนิยมและการด้อยค่า 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทัง้หมด จ านวน 255.89 ล้านบาท มีการตัง้ค่าเผ่ือด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 

124.28 ล้านบาทในปี 2558 และในปี 2559 บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพิ่มจ านวน 52.28 

ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและประสบภาวะผลการด าเนินงานติดลบตอ่เนื่อง  

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 118.43 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่มีอายุหนี ้    

ไม่เกิน 3 เดือนสว่นลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระเกิน 12 เดือน บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเห็นว่า

เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีลกูหนีอ้ื่นจ านวน 23.48 ล้านบาท  

 หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 1,160 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น

จ านวน 314.91 ล้านบาท และหนีส้ินผิดนัดช าระจากสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งประมาณ 429.41 ล้านบาท 

ปัจจุบันบริษัทหยุดช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่เจ้าหนีด้งักล่าวตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  เนื่องจากอยู่ภายใต้กฏหมาย

คุ้มครองกิจการตามมาตรา 90/12 ที่วา่ด้วย “สภาวะพกัการช าระหนี ้ ( Automatic Stay)”   

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

          ปี 2559 บริษัทมีอตัราสว่นเงินทุนหมุนเวียนเท่ากบั 0.21 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2558 เกิดจากหนีส้ินหมนุเวียน     

ซึง่เป็นหนีส้นิผิดนดัช าระเพิ่มขึน้กวา่ 450.0 ล้านบาทจากการท่ีบริษัทหยดุช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่เจ้าหนีด้งักลา่วตัง้แต่

เดือนมกราคม 2559 ขณะที่ทรัพย์สินหมุนเวียนที่เป็นลกูหนีเ้งินประกันผลงานตามสญัญาลดลงจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยั     

จะสญูจากลกูหนีเ้งินประกนัผลงานจ านวน 56.13 ล้านบาท  ซึง่เป็นลกูหนีก้่อสร้างอาคารสงูในอดีตที่อยูใ่นระหวา่งฟ้องคดี  
  

 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้จากปี 2558 โดยมีก าไรขัน้ต้นประมาณ 10.80 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของรายได้รวม ซึง่ดีขึน้มาจากปี 2558 ทีม่ีขาดทนุขัน้ต้นร้อยละ 0.48 ของรายได้รวมส าหรับความสามารถ

ในการท าก าไรนัน้ บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 31.40  อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น

ติดลบร้อยละ 76.08 สาเหตมุาจากผลประกอบการบริษัทท่ียงัคงมีขาดทนุสทุธิ  

ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี ้

บริษัทยงัคงมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลกูค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งได้รับการ

ตอ่อายสุญัญาเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 สญัญามีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีในสญัญา และได้รับการสนบัสนนุวงเงินเครดิตจากคูค้่า

เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุม่บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทใช้การบริหารจัดการด้านเครดิตเทอมกับคู่ค้าเป็นหลกั    

โดยเจรจาเครดิตเทอมกบัผู้จ าหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารค้าของบริษัท บริษัทยงั

เช่ือมัน่วา่จะสามารถจดัหาเงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
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ภาระผูกพัน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนงัสือค า้ประกันที่ออกโดยสถาบนัการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อผกูพนัตาม

สญัญาการค้าของบริษัท จ านวน 376.54 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 16.83 ล้านบาท รวมทัง้ภาระหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้

จากคดีความซึง่ปัจจบุนัอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยงัไมเ่สร็จสิน้ และอยูภ่ายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตามมาตรา 

90/12 ที่วา่ด้วย “สภาวะพกัการช าระหนี ้ ( Automatic Stay)”   
 

3) ปัจจัยและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถกูเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้บริษัท

ฟืน้ฟูกิจการ และเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่รับค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการแล้วตามคดีหมายเลขด าที่ 

ฟ. ๖/๒๕๕๙  แต่เจ้าหนีจ้ านวน 6 รายได้ยื่นคัดค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 เจ้าหนีท้ี่ยื่น

คดัค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินท่ีมีบริุมสทิธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคดัคดัค้านตอ่ศาล

ล้มละลาย และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ถอนคดัค้านแล้ว ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการรอสบืพยานผู้ ร้องและสบืพยานผู้คดัค้านสว่น

ที่เหลอือีก 5 ราย  เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ดงักลา่วกลา่ว มีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานตอ่เนื่อง

ของบริษัท 

บริษัทยงัคงมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึง่ ซึ่งได้รับการ

ตอ่อายสุญัญาเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 สญัญามีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีในสญัญา และได้รับการสนบัสนนุวงเงินเครดิตจากคูค้่า

เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุม่บริษัท และสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลงัเร่ิมฟืน้ตวั อีกทัง้รัฐบาลได้ออกนโยบาย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการใช้จา่ยงบประมาณภาครัฐอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่สง่ผลดีต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และยอ่มสง่ผลให้ผลการด าเนินงานในธุรกิจตา่งๆของบริษัทเติบโตขึน้เช่นกนั 

นอกจากนัน้บริษัทมีกลยทุธ์ระยะยาวที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯจากต้นน า้ไปสูป่ลายน า้ ซึง่จะสร้างโอกาสและเพิ่ม

รายได้ให้กับบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือที่มีการให้บริการที่ครบวงจร แม้ในช่วงที่ อุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี อยูใ่นช่วงชะลอตวั บริษัทยงัให้บริการด้านงานซอ่มบ ารุงและตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่อง 
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

 

นายเจริญ  ประจ าแท่น  
 ต ำแหนง่ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 19 มีนำคม 2557) 

 อำย ุ  69  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบณัฑติ (บริหำรรัฐกิจ)มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมโยธำ)สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 104/2008  จำก IOD 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program 14/2006  จำก IOD 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ( 5 ปีย้อนหลงั)  
- ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพลงังำน 
- รองอธิบดี (นกับริหำร 9) กรมธุรกิจพลงังำน 
- ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผน (งำนโยธำธิกำร) 
- ผู้ตรวจกำรรำชกำรกรม 
- ผู้อ ำนวยกำรกองควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิและก๊ำซ (วิศวกร 8) 
- โยธำธิกำร จงัหวดัชลบรีุ 
- โยธำธิกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
- โยธำธิกำร จงัหวดัสระบรีุ 
- โยธำธิกำร จงัหวดันครสวรรค์ 
- หวัหน้ำโครงกำรท้องถ่ินประจ ำจงัหวดั 
- วิศวกรโครงกำรทำงหลวงท้องถ่ิน กรมโยธำธิกำร 

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั  / - ไมม่ี- 

 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธ์ิ 
 ต ำแหนง่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรอิสระ(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 24 กมุภำพนัธ์ 2549) 

 อำย ุ  75  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต เนติบณัฑิตไทย มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 56/2006  จำก IOD 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

-นำยทหำรประจ ำศนูย์รักษำควำมปลอดภยัส ำนกังำนผู้บญัชำกำรทหำรสงูสดุ 
-กรรมกำรสมำคมศิษย์เกำ่อ ำนวยศิลป์ 
-เลขำธิกำรสโมสรกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
-กรรมกำรองค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนคร 
-กรรมกำรบริษัท บจ. กรุงเทพธนำคม 
-รองผู้วำ่กำรงำนธุรกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
 

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั  / - ไมม่ี- 

 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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นายปัณณณ์ธีร์   ศรีว่องไทย  
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 21 พฤษภำคม  2557) 

 อำย ุ  54  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยั รำมค ำแหง  
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program 72/2008  จำก IOD 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 19/2015  จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  

- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรมลูนิธิพิพิธภณัฑ์ วงัวรดิศ 
- เจ้ำของส ำนกังำนทนำยควำมศรีวอ่งไทย 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท ไทยฟิล์ม อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมบริษัท แพลนบี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม มลูนิธิหมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยัดิศกลุ 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท คิมเบอร์ลีย์่ – คล๊ำค ประเทศไทย จ ำกดั 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท เป่ำจินจง จ ำกดั และบริษัทในเครือ 
- ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม โรงแรมอมำรีโวค รีสอร์ท แอนด์ สปำ และบริษัทในเครือ 

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั   

- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จ ำกดั (มหำชน) 
 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 21 พฤษภำคม  2557) 

 อำย ุ  49  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท กำรเงิน มหำวิทยำลยัมิสซูรี เซนต์หลยุส์ สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์ มหำวทิยำลยั  
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  

- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท แมสเทค ลงิค์ จ ำกดั  
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน  บริษัท คลำวด์ คอมพิวติง้ จ ำกดั 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

- ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน  บริษัท ทีซีเจ เอเซีย จ ำกดั (มหำชน)  
- ผู้ช่วยผู้จดักำร บริษัท เอสซีเอม็บ ีจ ำกดั 
- นกัวิเครำะห์อำวโุส  บริษัท เอสซีเอ็มบี จ ำกดั 

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั   

- กรรมกำร , กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท แมสเทค ลงิค์ จ ำกดั  
 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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นายสุริยะ  ตันตวิิวัฒน์ 
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 13 มิถนุำยน  2557) 

 อำย ุ  52  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ บณัฑิต มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  

- กรรมกำรบริษัท  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
- กรรมกำรบริษัท ไมยรำพ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั   

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

- ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท ไฮแอท เทคโนโลยี่ จ ำกดั 
- ผู้จดักำรทัว่ไป บริษัท ไซอีก เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั 
- วิศวกร บริษัท ไทยสงวน วำนิช บิสเินส ซิสเท็มส์ จ ำกดัประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน   

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั   

- กรรมกำรบริษัท ไมยรำพ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั   
 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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นางสาวกุลิสรา บริณตพงษ์ 

 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 13 พฤษภำคม 2557) 

 อำย ุ  35  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั Central Queensland ประเทศออสเตรเลยี 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั และ 5 ปีย้อนหลงั  

- กรรมกำรบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน) 

- ผู้บริหำร Ssense Spa  

- ผู้บริหำร Toppen Engineering Co., Ltd. 

- ผู้บริหำร Ssense Nail Spa  

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั   

- ไมม่ี -  

 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี – 
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นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว  
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 24 สงิหำคม 2559) 

 อำย ุ  62  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำ สขุศำสตร์อตุสำหกรรมและควำมปลอดภยั มหำวิทยำลยัมหิดล 
- Bachelor of Science Industrial Engineering Adamson University  
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จำก IOD 
- หลกัสตูรพิเศษนกัปกครองระดบัสงู นปส.รุ่น 57 สถำบนัด ำรงรำชำนภุำพกระทรวงมหำดไทย 
- ประกำศนียบตัรขัน้สงูกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฏหมำยเอกชน รุ่น 12 จำกสถำบนัพระปกเกล้ำ  
- หลกัสตูร ป.ธรรมำภิบำลสิง่แวดล้อมฯ ระดบัสงู จำกสถำบนัพระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูร ภำวะผู้น ำของนกัปกครองท้องถ่ิน รุ่น 25 จำกสถำบนัพฒันำภำวะผู้น ำกำรปกครองท้องถ่ิน 
- Finance for Executives Program จำก มหำวิทยำลยั มหิดล  
- โครงกำรฝึกอบรมพฒันำควำมสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหำร กองทพัอำกำศ รุ่นท่ี 9 จำกกองทพัอำกำศ  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  

- กรรมกำรบริษัท,และกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน) 
- รองผู้วำ่กำร (วิศวกรรมกำรและกอ่สร้ำง) กำรประปำนครหลวง  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

- ผู้ เช่ียวชำญกำรประปำนครหลวงระดบั 10  
- ผู้ช่วยผู้วำ่กำร (บริกำร 2) กำรประปำนครหลวง  
- ผู้ช่วยผู้วำ่กำร (บริกำร 5) กำรประปำนครหลวง  
- ผู้จดักำรส ำนกังำนประปำ สำขำประชำช่ืน 

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั  / - ไมม่ี-   

 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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นายพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง   
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 24 สงิหำคม 2559) 

 อำย ุ  61  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
- มธัยมศกึษำปีที่ 5 โรงเรียนสวนกหุลำบวิทยำลยั  
- หลกัสตูร ป.ป.ร.8 จำกสถำบนัพระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูร ว.ท.บ.54 วิทยำลยักำรทพับก 
- หลกัสตูร พ.ต.ส. 3 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กำรเลอืกตัง้  
- หลกัสตูร บ.ย.ส.19 วิทยำลยักำรยตุิธรรม  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั  

- กรรมกำรบริษัท,และกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เอกภคั กรุ๊ป จ ำกดั 
- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท กปัตนับชุพฒันำ จ ำกดั  
- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เค.พี.เอ. เรียลเอสเตท จ ำกดั  
- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เอสพีแอนด์พี ภำวี จ ำกดั  
- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ตัง้ปณิธำน 2558 จ ำกดั  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เรด ด็อท  
 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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นายสมพร  ม่ังมี  
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 10 กมุภำพนัธ์ 2558) 

 อำย ุ  48  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบนับณัฑิติพฒันบริหำรศำสตร  
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์ มหำวิทยำลยั  
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 226/2016 จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  

- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน)  
- รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวโุส สำยงำนปฏิบตักิำร  
- ที่ปรึกษำ บริษัท กลอร่ีคอนสตรัคชัน่ จ ำกดั   

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

- กรรมกำร บริษัท ไฮควอลติี ้อินด์สเทรินโปรดกัส์ จ ำกดั   
 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั  /    - ไมม่-ี 

 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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นายวีรพันธ์  ณ ระนอง   
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 27 กมุภำพนัธ์ 2558) 

 อำย ุ  55  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
- ปริญญำตรี สำชำกำรบญัชีและกำรเงิน มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program จำก IOD 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  

- กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรบริหำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน)  
- กรรมกำรบริษัท พีเออี เทคนคิอลเซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 

- รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวโุส สำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

- กรรมกำร บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   
- กรรมกำร บริษัท ไลฟ์ เอสเตท จ ำกดั 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริษัท แปลน เอสเตท จ ำกดั   

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั  /    - ไมม่-ี 

 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
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นางสาววราภรณ์  วงค์สิงห์โต 
 ต ำแหนง่ เลขำนกุำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 8 มกรำคม 2559) 

 อำย ุ  36  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท กำรเงินและกำรธนำคำร มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัพำยพั 
- Company Secretary Program (CSP70/2016) สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
- หลกัสตูรก ำกบัดแูลกฏเกณฑ์บริษัทมหำชน ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  
- เลขำนกุำรบริษัท  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน)  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 
- ผู้ช่วยเลขำนกุำรบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน) 
- ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยตรำสำรอนพุนัธ์ บริษัท หลกัทรัพย์ เอเซยีพลสั จ ำกดั (มหำชน) 
- เจ้ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนอำวโุส (Compliance) บริษัท อีเอ็มซี จ ำกดั (มหำชน)  

 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั  /    - ไมม่-ี 

 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
- จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทและผู้ ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยี 

- ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่

เก่ียวข้อง 

- ประสำนงำนระหวำ่งประธำนกรรมกำรบริษัทกบักรรมกำรบริหำรรวมถึงระหวำ่งบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

- จดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบงัคบับริษัทรวมถึงประสำนงำนให้มีกำร

ปฏิบตัิตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสง่เสริมให้กรรมกำรผู้บริหำรและบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตำม

หลกักำรกำรกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

- ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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เอกสารแนบ 2  
     

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ช่ือ 
บริษัท พีเออ ี
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท พีเออี  
เอ็นเนอร์ยี่  

โซลูช่ัน จ ากัด 

บริษัท พีเออี 
เทคนิคอล 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท โอเอซิส  
ดีเวลลอป
เม้นท์ 
จ ากัด 

บริษัท พีเออี 
เฟดเดอรัล 

อินเตอร์เนช่ัน 

บริษัท พีพีเอส 
แอนด์  

มารีน จ ากัด 

1.นางอไุรรัตน์  บญุอากาศ* A B:D:E** B B - - 
2. นายอานนท์  เลขาสถาพร** B:D:E*** B:D:E** A:B:C:E B B:E** - 
3.นายสมพร   มัง่ม*ี** B:D:E B:D:E - B:D:E B:D:E B:D:E 
4.นายวีรพนัธ์ ณ ระนอง*** B:D:E B:D:E B B:D:E B:D:E - 

* กรรมการเสียชีวิต 8 พฤษภาคม 2559 /  ** กรรมการลาออก 13 กรกฏาคม 2559  / *** กรรมการแต่งตัง้แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
A: = ประธานกรรมการบริหาร        
B: = กรรมการบริษัท 
C: = กรรมการผู้จดัการ      
D: = กรรมการบริหาร     
E: = กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 
1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
     

ชื่อ นางสาวนษิฐกานต์    ช้างเกต ุ
สญัชาติ : ไทย 
 
ประวัติการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบญัชี)   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- บญัชีบณัฑิต (บช.บ)        มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

 
ประวัติการท างาน 

- ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายใน บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จ ากดั 
- ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายใน บริษัท ลลลิพร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- หวัหน้าแผนกตรวจสอบสาขา ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน)    

 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

- Tools and Techniques for the manager : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- การบริหารความเสีย่งและการประเมินระบบการควบคมุภายใน COSO ERM: สภาวิชาชีพบญัชี 
- Adding Value Using Risk Based Audit : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 
ความรับผิดชอบ (ส าหรับหัวหน้างานก ากับดูแล ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย ) 

1. จดัท าแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) รวมทัง้แผนงบประมาณ (Budget Plan) ส าหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ 
สอดคล้องกบัแผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) เพื่อขออนมุตัิภายในเวลาที่ก าหนดของทกุปี 

2. ก ากบั ดแูล บริหาร จดัการ ตดิตามและแก้ไขปัญหาของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
ภายใน (Audit Plan) แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) และแผนงบประมาณ (Budget Plan) 

3. ก ากบั ดแูลและตดิตามการด าเนนิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ  
กฎหมาย กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายตา่งๆ 

4. เสนอแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดแูลงานให้มีความเหมาะสม 
5. สอบทานงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบตัิงานอื่นๆตามที่ผู้บงัคบับญัชา และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารแนบอ่ืนๆ 

- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




