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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทจ ำกัด ในนำมบริษัท แมนเน็ง (ประเทศไทย) 

จ ำกดั ณ วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2507 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้ำนบำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำ

ไว้หุ้ นละ 10,000 บำท โดยเร่ิมแรกเป็นสำขำและถือหุ้ นโดย Pacific Architects and Engineers Incorporated ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ และมีวตัถปุระสงค์เพื่อรับด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบังำนด้ำนวิศวกรรมและงำนบริกำรอตุสำหกรรมทัว่ไป  

ต่อมำในปี 2514 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด และนบัจำกที่ได้จัดตัง้บริษัทมำเป็น

ระยะเวลำกว่ำ 40 ปี บริษัทฯ ได้มีกำรพฒันำกำรทำงด้ำนทกัษะและควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบักำรพฒันำ

ทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศไทย บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงด้ำนกำร

ปฏิบตัิงำนแล้วเสร็จตำมนโยบำยแนวใหม่ภำยหลงัจำกที่บริษัทจำกต่ำงประเทศ ได้เข้ำมำร่วมเป็นผู้ ถือหุ้น โดยมีเป้ำหมำยที่จะ

เป็นบริษัทชัน้น ำในประเทศไทยและในภูมิภำคเอเชีย-แปชิฟิก ด้ำนงำนวิศวกรรมผลิตและก่อสร้ำงระบบและอุปกรณ์ใน

อตุสำหกรรมขดุเจำะและผลิตน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ นอกจำกนีแ้ล้ว บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในงำนวิศวกรรมและติดตัง้ใน

สว่นงำนทัง้ทำงด้ำนปิโตรเลยีม และปิโตรเคมี ด้ำนไฟฟ้ำ และระบบควบคมุ รวมทัง้ด้ำนสำธำรณปูโภคตำ่งๆด้วย 

ซึ่งบริษัทได้มีกำรพฒันำกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจอุตสำหกรรมดงักล่ำวมำโดยตลอด และใน

ด้ำนกำรท ำงำน บริษัทให้ควำมส ำคญัสงูสดุในด้ำนคณุภำพของงำนและกำรด ำเนินงำน และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ทัง้ใน

ด้ำนบคุลำกร วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อม รวมถึง คณุภำพของงำน ที่สง่มอบให้กบัลกูค้ำ 
 

วสัิยทัศน์ 
 

เรำจะเป็นผู้ให้บริกำรท่ีได้รับกำรยอมรับสงูสดุ ทัง้ด้ำนวิศวกรรม บคุลำกร สิง่อ ำนวยควำมสะดวก อปุกรณ์เคร่ืองมือใน 

อตุสำหกรรมพลงังำน น ำ้มนัและก๊ำซ ทัง้ต้นน ำ้และปลำยน ำ้, ปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
 

 รักษำควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจให้บริกำร ด้ำน Engineering, Procurement and Construction (EPC) รวมถึงกำรจดัสง่

บคุลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเพื่อปฏิบตัิงำนในอตุสำหกรรมส ำรวจและผลติน ำ้มนัและก๊ำซทัง้ภำยในประเทศและระดบัภมูิภำค  

โดยบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นผู้ น ำกำรให้บริกำรครบวงจร ด้ำน Engineering, Procurement and Construction 
(EPC) โดยเร่ิมตัง้แต่กำรออกแบบ วำงแผน ก่อสร้ำง จดัหำวสัดอุปุกรณ์ กำรจดัสง่บคุลำกรที่มีทกัษะ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญเพื่อปฏิบตัิงำนให้กบัลกูค้ำ ตลอดจนกำรให้บริกำรตำ่งๆ ในอตุสำหกรรมพลงังำน ได้แก่ น ำ้มนั ก๊ำซ และปิโตรเคมี ซึง่ถือ
เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 
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พันธกจิ 

 เป็นผู้ น ำในกำรให้บริกำรด้ำนออกแบบ วำงแผน ก่อสร้ำง วัสดุอุปกรณ์ (EPC) Engineering, Procurement and 

Construction  ที่ครบวงจรในอุตสำหกรรมพลงังำน น ำ้มนัและก๊ำซปิโตรเคมี และพลงังำนทำงเลือกที่เก่ียวข้องทัง้

ภำยในประเทศและระดบัภมูิภำค 

 ให้บริกำรจัดหำบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญเพื่อปฏิบัติงำนในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตน ำ้มันและก๊ำซทัง้

ภำยในประเทศและระดบัภมูิภำค 

 บริหำรต้นทุนกำรด ำเนินกำร และกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจทัง้หมดบรรลุ

เป้ำหมำย 

 มุ่งมัน่พฒันำระบบบริหำรกำรจดักำรอย่ำงต่อเนื่องและสง่เสริมกำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ควำมเจริญเติบโตของบริษัทและเพื่อกำรพฒันำบคุลำกรให้บรรลเุป้ำหมำยตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ 

 มุง่เน้นกำรบริหำรกำรจดักำรท่ีมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและยดึหลกัธรรมำภิบำลเพื่อกำรบริหำรจดักำรอยำ่งโปร่งใส 

สูก่ำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนและต่อเนื่องขององค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทำงธุรกิจ พนกังำนในองค์กร 

รวมถึงสงัคมและสิง่แวดล้อม 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพฒันำที่ส ำคญัเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจและกำรบริหำรงำนในระยะเวลำหลำย

ปีที่ผำ่นมำ ดงัตอ่ไปนี ้
 

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 

 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

อนมุตัิกำรลงทนุจดัตัง้บริษัทย่อย 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   
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ส่วนที ่1 หน้า 4 
 

 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 

 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  
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 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  
อนมุตัิให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัที่ 24 มิถนุำยน 2558 ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับ
กำรลดทนุ กำรเพิ่มทนุ กำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ และกำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท
ครัง้ที่ 2 (PAE-W2) อนุมตัิยกเลิกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน 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 โดยไม่คิดมลูคำ่ 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 ของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 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 2559 ที่ประชุมคณะกรรรมกำรบริษัทรับทรำบกำรลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ,

กรรมกำรบริหำร,เลขำนกุำรบริษัท ของนำยรัฐชยั  ภิชยภมูิ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 8 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป  

 วนัที่ 8 มกรำคม 2559  สบืเนื่องจำกนำยรัฐชยั ภิชยภมูิ ได้ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ

ลงนำมของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทโดย ช่ือ
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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 ้

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 ำเนินงำนของบริษัทวำ่จะเข้ำขำ่ยอำจถกูเพิกถอนหรือไม่ 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 ้
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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 

3. ให้บริษัทแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ 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) 
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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

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 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2559  

2. ตลำดหลักทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมำย SP (Suspension) ห้ำมซือ้หรือขำยหลักทรัพย์ของ PAE ตัง้แต่วันที่ 10 

พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่ำบริษัทจะสำมำรถด 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 
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 วนัที่ 16 พฤษภำคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบว่ำนำงสำววรรณำ  เมลืองนนท์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทเพื่อขอลำออกจำกกำรด ำรง

ต ำแหนง่ดงักลำ่ว โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 

 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
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ให้เสร็จสิน้เสียก่อน อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงนัน้มีเจ้ำหนีผู้้ คดัค้ำนรำยหนึ่งได้ถอนค ำคัดค้ำนออกไป ท ำให้เหลือผู้

คดัค้ำนเพียง 5 รำย และศำลได้ก ำหนดนดัสืบพยำนของผู้ ร้อง ลกูหนี ้และผู้คดัค้ำนเสียใหม่ โดยก ำหนดนดัสืบพยำน

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 ำแผนฟืน้ฟกิูจกำรเสนอตอ่ศำลตำมขัน้ตอนของกฎหมำย ดงันัน้ บริษัทจึงยงัไม่

สำมำรถแจ้งรำยละเอียดของแผนฟืน้ฟูกิจกำรรวมตลอดถึงรำยละเอียดเก่ียวกบัควำมคืบหน้ำของแผนฟืน้ฟกิูจกำรเพื่อ

แก้ไขเหตแุหง่กำรเพิกถอนได้ จนกวำ่ศำลจะได้มีค ำสัง่เก่ียวกบัคดีฟืน้ฟกิูจกำรเสร็จสิน้  

ปี 2560  

 วนัที่ 9 มีนำคม 2560  ตลำดหลกัทรัพย์ฯ แจ้งด ำเนินกำรกบั PAE กรณีบริษัทเข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและ

กำรด ำเนินงำน (NC ระยะที่ 2)ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแนวทำงด ำเนินกำรต่อบริษัทจด

ทะเบียนที่เข้ำข่ำยต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 9(6) ของข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง

กำรเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยตลำดหลกัทรัพย์ฯจะให้เวลำบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยต้อง

ปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเป็นเวลำ 3 ปีและจะประกำศรำยช่ือทุกระยะนัน้ปัจจุบัน บริษัท พีเออี 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (PAE) ยงัไม่สำมำรถแก้ไขฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนได้ จึงเข้ำข่ำยที่ตลำด

หลกัทรัพย์ฯจะประกำศช่ือบริษัทให้ต้องปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) ทัง้นีใ้ห้มี

ผลตัง้แตว่นัที่ 9 มีนำคม 2560 เป็นต้นไปทัง้นี ้ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้เวลำบริษัทในกำรปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำร

ด ำเนินงำนเป็นเวลำ 3 ปี ก ำหนดเป็น 3 ระยะ แตล่ะระยะมีเวลำ 1 ปี และจะประกำศรำยช่ือทกุระยะ ได้แก่ NC ระยะ

ที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NCระยะที่ 3 โดยบริษัทอำจขอขยำยระยะเวลำได้ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี (รวม

ระยะเวลำทัง้หมดไม่เกิน4 ปี) หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้มีคุณสมบตัิพ้นเหตเุพิกถอนภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดได้ ตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะพิจำรณำเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ไป 

 วนัท่ี 20 มิถนุำยน 2560 บริษัทชีแ้จงควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตแุหง่กำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จด แจ้ง

กำรลำออกของกรรมกำรและเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสืบเนื่องจำกเมื่อวนัที่ 9 มีนำคม 2559 ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์”) ได้ประกำศให้หลกัทรัพย์ของบริษัทเข้ำขำ่ยต้องปรับปรุงฐำนะทำงกำรเงินและกำร

ด ำเนินงำนเนื่องจำกส่วนของผู้ ถือหุ้นน้อยกว่ำศูนย์เป็นเหตุให้อำจถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ต่อมำบริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2559 อนุมัติเลือกให้บริษัท

ด ำเนินกำรฟื้นฟูกิจกำรผ่ำนศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย เพื่อแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอน

ดงักลำ่วแต่เนื่องจำกในขณะนัน้บริษัทได้ถกูเจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำรำยหนึ่งยื่นค ำร้องของฟืน้ฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำย

กลำงไว้ก่อนแล้ว บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำสูก่ระบวนกำรฟืน้ฟูกิจกำรของศำลล้มละลำยกลำงโดยอำศยัคดีที่

เจ้ำหนีไ้ด้ยื่นไว้แล้วนัน้ เพรำะตำมกฎหมำยบริษัทไม่สำมำรถยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟูกิจกำรด้วยตวับริษัทเองซ้อนเข้ำไปได้ 

ซึง่ต่อมำบริษัทก็ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำของคดีดงักลำ่วให้ท่ำนทรำบเป็นระยะแล้วนัน้ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำก
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กำรไต่สวนค ำร้องของศำลเสร็จสิน้ปรำกฏว่ำศำลได้มีค ำสัง่ยกค ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรของบริษัท โดยให้เหตุผลว่ำ

สภำวะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทยงัสำมำรถด ำเนินตอ่ไปได้ จึงไมม่ีเหตอุนัสมควรท่ีจะมีค ำสัง่ให้บริษัทฟืน้ฟกิูจกำร  

โดยบริษัทได้ชีแ้จงวำ่เหตทุี่ศำลยกค ำร้องขอฟืน้ฟูกิจกำรดงักลำ่วข้ำงต้นนัน้ เป็นผลมำจำกกำรที่ฝ่ำยเจ้ำหนีไ้ปยื่นค ำ

ร้องต่อศำลไว้ก่อน ท ำให้บริษัทมีอุปสรรคในกำรน ำเสนอข้อมูลต่อศำลอยู่หลำยประกำร ท ำให้มีข้อมูลที่ผิดพลำด

คลำดเคลื่อนเข้ำสูส่ ำนวนคดี สง่ผลให้ศำลเข้ำใจว่ำสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทยงัดีอยู่ จึงไม่มีเหตใุห้ฟืน้ฟูกิจกำร

และยกค ำร้องในท่ีสดุ แตแ่ท้จริงแล้วสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทมีปัญหำจนต้องฟืน้ฟกิูจกำรตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์

ได้ประกำศแก่สำธำณชนไปก่อนหน้ำนี ้และเมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งประชุมในวนัที่ 19 

มิถนุำยน 2560 ได้รับกำรรำยงำนเก่ียวกบักำรยกค ำร้องของศำลอยำ่งเป็นทำงกำรท่ีประชมุดงักลำ่วจึงมีมติอนมุตัิให้

บริษัทด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟกิูจกำรตอ่ศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำยเป็นคดีใหมโ่ดยกำร

ยื่นของบริษัทเอง ซึ่งในกำรยื่นค ำร้องครัง้นี ้บริษัทในฐำนะลกูหนีจ้ะเป็นผู้ ร้องด้วยตนเองจะได้น ำเสนอข้อมลูให้ศำล

ทรำบอย่ำงถกูต้องครบถ้วนว่ำบริษัทอยู่ในสภำวะที่เข้ำหลกัเกณฑ์ต้องฟืน้ฟูกิจกำรตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำย 

รวมทัง้ตกอยูใ่นบงัคบัต้องท ำแผนฟืน้ฟกิูจกำรเพื่อแก้ไขเหตเุพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตำมข้อบงัคบั

ของตลำดหลกัทรัพย์ด้วยโดยทัง้นีบ้ริษัทจะยงัคงถือเอำแนวทำงดงักลำ่วเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขเหตเุพิกถอนตอ่ไป 

โดยจะถือเอำแผนฟื้นฟูกิจกำรที่ศำลมีค ำสัง่เห็นชอบในอนำคตเป็นแผนในกำรแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วยและบริษัท

เช่ือมัน่วำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้ทนัภำยในระยะเวลำที่ข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  

  วนัที่ 20 มิถนุำยน 2560  รับทรำบกำรลำออกของ นำงสำว กุลิสรำ บริณตพงษ์ ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยมีผล

ตัง้แต่วนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 เป็นต้นไป และมีมติแตง่ตัง้นำยกมัพล คปุตะวินิจ เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่

ลำออก โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 เป็นต้นไป 

 วนัที่ 20  มิถนุำยน 2560 ควำมคืบหน้ำแนวทำงแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ,และ

แจ้งผลค ำสัง่ศำลไม่อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560  ตำมที่บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) 

จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  ได้แจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์”) ทรำบตำมหนงัสือที่อ้ำง

ถึงวำ่ บริษัทจะด ำเนินกำรกำรฟืน้ฟกิูจกำรผำ่นศำลล้มละลำยกลำง ตำมพระรำชบญัญตัิล้มละลำย เพื่อแก้ไขเหตแุหง่

กำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้ำสูค่ดีฟืน้ฟกิูจกำรท่ีเจ้ำหนีไ้ด้ยื่นค ำร้องตอ่ศำลไว้แล้ว 

แตศ่ำลได้ยกค ำร้องขอฟืน้ฟกิูจกำรดงักลำ่วของเจ้ำหนี ้อยำ่งไรก็ตำมบริษัทยงัคงแนวทำงในกำรฟืน้ฟกิูจกำรผำ่นศำล

ล้มละลำยกลำงเช่นเดิมดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 19 มิถุนำยน 2560 จึงมีมติให้

บริษัทยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟูกิจกำรตอ่ศำลล้มละลำยกลำงเป็นคดีใหม ่โดยในครัง้นีบ้ริษัทในฐำนะลกูหนีจ้ะยื่นค ำร้องขอ

ฟืน้ฟูกิจกำรด้วยตนเองโดยชีแ้จงวำ่เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุำยน 2560 บริษัทได้ยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟกิูจกำรต่อศำลล้มละลำย

กลำง เป็นคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.23/2560 และศำลได้มีค ำสัง่รับค ำร้องไว้พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว โดยศำลได้ก ำหนดนดั

พิจำรณำคดีดงักลำ่วในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2560  

 วนัท่ี 29  มิถนุำยน 2560  บริษัทชีแ้จงเพิ่มเตมิเก่ียวกบักำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทวำ่ในปี 2559 ที่ผำ่นมำ

บริษัทไมส่ำมำรถจดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้เนื่องจำกศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสัง่ไมอ่นญุำตให้บริษัทจดัประชมุผู้
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ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เนื่องจำกบริษัทอยู่ในระหว่ำงถกูด ำเนินคดีฟืน้ฟูกิจกำร บริษัทจึงตกอยู่ในสภำวะกำรพกักำร

บงัคบัช ำระหนีต้้องห้ำม มิให้กระท ำกำรใดที่เป็นกำรก่อภำระผูกพนัธ์หรือก่อภำระในทรัพย์สินอนัจะท ำให้ทรัพย์สิน

ของบริษัทลดลงหำกฝ่ำฝืนมีโทษทำงอำญำทัง้จ ำคกุหรือปรับ หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ ทัง้นีต้ำมพระรำชบญัญัติล้มละลำย 

มำตรำ 90/12(9) ประกอบมำตรำ 90/82 ศำลจึงเห็นวำ่กำรจดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นนัน้ก่อให้เกิดภำระคำ่ใช้จ่ำยแก่

บริษัทจ ำนวนมำกสร้ำงภำระแก่บริษัทและบรรดำเจ้ำหนีท้ัง้หลำยในกระบวนกำรฟืน้ฟกิูจกำรตำมกฎหมำยล้มละลำย

จึงไมอ่นญุำตให้บริษัทจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ซึง่ผลของค ำสัง่ศำลดงักลำ่วมีผลบงัคบับริษัทตอ่เนื่อง

เร่ือยมำจนกระทัง่ศำลได้มีค ำสัง่ยกร้องขอฟืน้ฟูกิจกำรของเจ้ำหนีด้งัที่ได้รำยงำนให้ทรำบและเมื่อบริษัทได้ยื่นค ำร้อง

ขอฟืน้ฟกิูจกำรเข้ำไปเป็นคดีใหม ่บริษัทจึงได้ยื่นค ำร้องตอ่ศำลล้มละลำยกลำงเพื่อให้ศำลพิจำรณำสัง่เก่ียวกบักำรจดั

ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ด้วยเช่นกนั เนื่องจำกกำรจดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้นัน้มีคำ่ใช้จ่ำยใน

กำรด ำเนินกำรจัดประชุมที่สงูและเป็นกำรก่อภำระผกูพนัแก่บริษัทอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อพระรำชบญัญัติล้มละลำย 

พ.ศ. 2483 มำตรำ 90/12 รวมถึงเพื่อไมใ่ห้ค ำสัง่ศำลในคดนีีเ้กิดควำมขดัแย้งกบัค ำสัง่ศำลเดิมที่เคยมีค ำสัง่หรือเคยมี

ค ำวินิจฉยัเป็นแนวทำงเดิมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งศำลได้รับค ำร้องดงักลำ่วไว้และมีค ำสัง่ให้งดกำรจดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น

ประจ ำปี 2560 ของบริษัทไปจนกวำ่ศำลจะมีค ำสัง่เปลีย่นเป็นอยำ่งอื่น ดงันัน้ โดยผลจำกค ำสัง่ศำลดงักลำ่วจึงท ำให้

บริษัทไมส่ำมำรถด ำเนินกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้นได้จนกวำ่ศำลจะมีค ำสัง่อนญุำต  

 วนัที่ 18 กนัยำยน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  5/2560 ลง มีมติให้บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่
เเนล จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) เลิกกิจกำรและช ำระบญัชี เนื่องจำกบริษัทดงักลำ่วให้ผลตอบแทนในอตัรำที่ต ่ำแตม่ีควำมเสี่ยง
จำกกำรประกอบธุรกิจสงู ปัจจบุนับริษัทยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                        บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 หน้า 13 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ภำพรวมของกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ทุนจดทะเบียน    8,051,717,332  บาท 

ทุนช าระแล้ว    2,770,889,766  บาท 

 
 

** หมายเหตุ มีบริษัทย่อยที่ยกเลิกกิจการไปแล้ว 1 บริษัทได้แก่ ** 

1.  บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อนิเตอร์เนช่ันเนล จ ากัด** *   ปัจจุบันหยุดด าเนินธุรกิจแล้ว** อยู่ระหว่างการช าระบัญชี 

 

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  
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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  

 

การยกเลิกกิจการ   
  วนัที่ 18 กนัยำยน 2560  ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  5/2560 ลง มีมติให้บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์

เนชัน่เเนล จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) เลิกกิจกำรและช ำระบญัชี เนื่องจำกบริษัทดงักลำ่วให้ผลตอบแทนในอตัรำที่ต ่ำแตม่ีควำมเสี่ยง
จำกกำรประกอบธุรกิจ ปัจจบุนับริษัทยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 2.1 ธุรกจิของบริษัทฯ 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 

ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี ้ 

1. บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกดั ผู้น ำเข้ำ จ ำหนำ่ย อปุกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงแท่นขดุ

เจำะ   ผลติ และจ ำหนำ่ยสง่น ำ้ดิบ/น ำ้ดื่ม/น ำ้ประปำซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 67.77 ของทนุจดทะเบียน เพื่อขยำยกำร

ลงทนุด้ำนกำรผลติและขำยน ำ้ประปำและรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัท ในอนำคต  

2. บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลชูั่น จ ำกัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรจัดฝึกอบรม สมัมนำ ให้ควำมรู้ ให้กำร

ปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจดักำรด้ำนคณุภำพ กำรบริหำรจดักำรควำมปลอดภยั กำรบริหำรจดักำรสิง่แวดล้อม กำรบริหำร

จดักำรสขุศำสตร์อตุสำหกรรม กำรบริหำรจดักำรสือ่สำรโทรคมนำคม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจดักำรควำมรู้แขนง

อื่นๆ และประกอบธรุกิจจดัฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (จะเปิดให้บริกำรในปี 

2561) 

3. บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ จ ำนวน 72.12 % ถือเป็นบริษัทชัน้น ำในงำน

บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบแบบไม่ท ำลำย หรือสอบเทียบงำนเช่ือม อปุกรณ์ เคร่ืองมือต่ำงๆ ตำมหลกัมำตรฐำนและข้อก ำหนด

สำกล โดยเสนอบริกำรเป็นผู้ตรวจสอบอิสระให้แก่งำนก่อสร้ำงงำนบ ำรุงรักษำประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนทดสอบแบบ

ไม่ท ำลำย (Non Destructive Testing) ในธุรกิจก่อสร้ำงที่เก่ียวกับเหล็กท่อโลหะในอุตสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มัน อำคำรสูง 

โรงงำนอตุสำหกรรม และ X-Ray ทอ่และถงัแก๊ส 
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ลักษณะผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering Services Inspection) ในด้ำนกำร
ทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing : NDT) และกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection and 
Certification) รวมถึงกำรตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซ ระบบท่อ LPG และ NGV ให้กับองค์กรต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร หรือข้อก ำหนดตำม
กฎหมำย โดยทีมงำนที่มีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์สูงด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีชัน้สูง เพื่อตอบสนองและ  
สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำจนเป็นท่ียอมรับอยำ่งกว้ำงขวำง 

- 3.2.1   ประเภทการให้บริการ   

1. การให้บริการการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing Services: NDT) 

กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing: NDT) หมำยถึง กระบวนกำรเทคนิคกำรตรวจสอบ 
โดยใช้หลกักำรทำงฟิสิกส์ประเมินจุดบกพร่องและตรวจสอบวสัดหุรือชิน้สว่นประกอบต่ำง  ๆ ของเคร่ืองจกัร ระบบท่อล ำเลียง
ก๊ำซ น ำ้มนั สำรเคมี ถงัรับแรงดนัสงู หม้อน ำ้ (Boiler) และโครงสร้ำงโลหะเหล็กขนำดใหญ่ เพื่อหำรอยต ำหนิภำยในโครงสร้ำง
ของวัสดุที่ ไม่สำมำรถมองเห็นได้ ด้ วยตำเปล่ำ  โดยไม่ท ำให้ โครงสร้ำงมีกำรเปลี่ ยนแปลงไปจำกเดิม  ทั ง้ก่อน  
กำรใช้งำน (New Construction) ระหว่ำงกำรใช้งำน (In Service) และตรวจสอบระหว่ำงหยุดโรงงำน (Turnaround 
Shutdown) เพื่อประมำณอำยุกำรใช้งำน ซึ่งทำงบริษัทมีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เช่ียวชำญงำนตรวจสอบ และ 
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยหลำยประเภท รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของบริษัททกุทำ่นได้รับกำรอบรมและฝึกฝนเป็น
อย่ำงดี โดยผ่ำนกำรอบรมตำมคู่มือของบริษัท (Practice Control Manual Number) ที่เทียบเท่ำมำตรฐำนสหรัฐอเมริกำ 
(ASNT SNT-TC-1A) ทัง้นี ้บริษัทยังมีอุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ที่สำมำรถใช้ในโรงงำนหรืองำนสนำม  
ซึ่งท ำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงกว้ำงขวำง  ทัง้นี  ้กำรให้บริกำรทดสอบ 
โดยไมท่ ำลำย แบง่ออกได้ 2 ประเภท ดงันี ้

1.1 การทดสอบโดยไม่ท าลายแบบดัง้เดิม (Conventional NDT)  
เป็นวิธีที่ใช้กนัมำยำวนำน ปัจจบุนับริษัทสำมำรถให้บริกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำย ทัง้หมด 5 วิธี ดงันี ้

ประเภทของการทดสอบ รายละเอียด 

กำรทดสอบด้วยคลื่นเสียงควำมถ่ีสงู  
(Ultrasonic Testing : UT)  
 

กำรตรวจสอบโดยกำรใช้คลื่นเสียงควำมถ่ีสงู : เป็นกำรตรวจสอบเพ่ือหำรอยต ำหนิ ข้อบกพร่อง 
และวดัหำควำมหนำของชิน้งำน เชน่ โครงสร้ำงโลหะทอ่ขนส่ง ในโรงกลัน่น ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี 
เป็นต้น  
 

กำรทดสอบโดยวิธีกำรฉำยภำพด้วยรังสี  
(Radiographic Testing : RT)  

กำรทดสอบโดยวิธีกำรฉำยภำพด้วยรังสี : เป็นกำรตรวจหำรอยต ำหนิภำยในวัสดุ โดยใช้สำร
กมัมนัตภำพรังสี และใช้แผ่นฟิล์มบนัทกึข้อมลู  เชน่ แนวเชื่อมของงำนทอ่งำนขนสง่น ำ้มนั  

 

กำรตรวจสอบด้วยอนภุำคแมเ่หล็ก  
(Magnetic Particle Testing : MT)  

กำรตรวจสอบด้วยอนุภำคแม่เหล็ก : เป็นวิธีกำรทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก และกระบวนกำร
เหน่ียวน ำให้เกิดสนำมแมเ่หล็ก เพื่อวดัหำควำมไมต่อ่เน่ืองบริเวณผิวและใต้ผิววสัดุ 

 
กำรทดสอบด้วยน ำ้ยำแทรกซมึ  
(Liquid Penetrant Testing : PT)  

กำรทดสอบด้วยน ำ้ยำแทรกซมึ : เป็นวิธีกำรใช้น ำ้แทรกซมึหำรอยบกพร่องที่เปิดสูผิ่วของชิน้งำน
หรือแนวเช่ือม เชน่ งำนทอ่ งำนโครงสร้ำงโลหะ 
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ประเภทของการทดสอบ รายละเอียด 

กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ  
(Visual Inspection Testing : VT) 

กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ :  เป็นกรรมวิธีพืน้ฐำน ส ำหรับกำรประเมินโครงสร้ำง หรือชิน้
ส่วนประกอบ โดยประเมินผลกำรตรวจสอบในระดบักำรยอมรับ (Acceptance) หรือไม่ยอมรับ 
(Rejection) ด้วยกำรใช้สำยตำ 

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการให้บริการ NDT ด้าน Inspection & Testing ได้แก่ 
- Ultrasonic Thickness Measurement (U.T.M.) 

เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในกำรตรวจสอบควำมหนำของเนือ้  วัสดุเช่น ผนัง Tanks Vessels Boilers และ 
Pipe Lines โดยทั่วไปจุดประสงค์ของกำรใช้เทคนิคนี  ้คือ กำรตรวจติดกัน สอบกำรกัดกร่อน ปัญหำ 
กำรกัดกร่อนเมื่อท ำกำรวดัจะท ำซ ำ้ในต ำแหน่งเดียวกัน บันทึกและท ำสถิติเพื่อที่จะสำมำรถระบุอัตรำ 
กำรกดักร่อน และประเมินอำยกุำรใช้งำนคงเหลอืเมื่อใช้งำนไปแล้ว 

- การทดสอบเพื่อหาส่วนผสมทางเคมี (Positive Materials Identification: P.M.I.) 
เป็นกำรตรวจสอบเพื่ อบอกชนิดส่วนประกอบทำงเคมี ของวัสดุซึ่ งมี ควำมจ ำ เป็นของโลหะ  
ในงำนอตุสำหกรรม  

- การทดสอบแรงดันโดยการอัดน า้ (Hydrostatic Testing)  
เป็นกำรทดสอบเพื่อหำรอยร่ัว ควำมแข็งแรงของแนวเช่ือม และข้อต่อของงำนประกอบ โดยกำรอัดน ำ้ 
เข้ำถงัที่ต้องกำรทดสอบจนเต็ม และให้ได้แรงดนัตำมที่ต้องกำร 

- การตรวจสอบหารอยร่ัวในวัสดุเคลือบผิว (Holiday Detector / Leak Test : H/L)  
เป็นกำรตรวจสอบเพื่อหำควำมบกพร่องที่ผิวเคลือบ ซึ่งผิวเคลือบมีหน้ำที่ป้องกันกำรกัดกร่อนของวสัดุ  
ที่เป็นหลกั 

- การทดสอบความแข็ง (Hardness Testing)  
เป็นกำรทดสอบควำมแข็งของโลหะในกำรต้ำนทำนต่อกำรแปรรูปถำวร ซึ่งมีประโยชน์ในกำรน ำ  
มำออกแบบภำชนะรับแรงดนัตำ่ง ๆ 

1.2 การทดสอบโดยไม่ท าลายขัน้สูง (Advanced NDT)  
เป็นกำรพัฒนำต่อเนื่องจำกวิธีกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยขัน้พืน้ฐำน โดยวิธีกำรตรวจสอบที่ใช้ เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนมำกขึน้ โดยจะใช้บุคลำกร และระยะเวลำในกำรทดสอบน้อย สำมำรถให้ผล  
กำรตรวจสอบที่ชัดเจน เกิดควำมปลอดภัย และได้ผลกำรทดสอบที่รวดเร็ว แม่นย ำมำกขึน้ อีกทัง้ยังครอบคลุมกว่ำ  
กำรทดสอบโดยไมท่ ำลำยขัน้พืน้ฐำน (Conventional NDT) อำทิเช่น 
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ประเภทของการทดสอบ รายละเอียด 

Storage Tank inspection  
 

งำนตรวจสอบถงัเก็บน ำ้มนั สำรเคมี และ กำกน ำ้ตำล โดยใช้มำตรฐำนสำกล API 653 และ 
กฎหมำยที่บงัคบัใช้ในประเทศ 

ตวัอยำ่งชิน้งำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnetic Flux Leakage (MFL)  
 

เป็นกำรตรวจสอบสภำพกำรกัดกร่อนใต้พืน้ถัง เพื่อหำค่ำควำมสึกกร่อน เช่น งำนถังใน  
โรงกลัน่น ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น 

ตวัอยำ่งชิน้งำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bore Scope Inspection วิธีกำรตรวจสอบโดยกำรส่องกล้อง เพื่อตรวจสภำพภำยในของชิน้งำนที่ใช้วิธีกำรตรวจสอบ
แบบ VT ไมไ่ด้ เชน่ งำนทอ่ทนควำมร้อน  

ตวัอยำ่งชิน้งำน 
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นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับงานทดสอบโดยไม่ท าลายขัน้สูง ได้แก่ 

- Phase Array Ultrasonic Testing (PAUT)  
เป็นกำรใช้คลืน่เสยีงควำมถ่ีสงู ในกำรตรวจควำมไมส่มบรูณ์ของเนือ้โลหะ ซึง่ท ำให้ควำมสำมำรถใน 
กำรตรวจสอบภำยในชิน้งำนแสดงผลได้อยำ่งแมน่ย ำ และแสดงภำพให้เห็นเสมือนภำพรอยต ำหนิจริง 

 
- Tubular Inspection  

เป็นงำนตรวจสอบภำยในของ Tube และ Pipe ตำ่ง ๆ 
 กระบวนกำรให้บริกำรด้ำน NDT จะเร่ิมรับงำนโดยทำงผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดวิธี NDT ที่ใช้ในกำรทดสอบมำ

ให้ทำงบริษัท พร้อมกับระบุรำยละเอียดของชิน้งำนที่จะให้ท ำกำรทดสอบ ซึ่งภำยหลงัจำกที่ได้ทดสอบชิน้งำนด้วยวิธีกำร  

ต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในขัน้ตอนต่อไป ผู้ทดสอบจะท ำรำยงำนผลที่ได้จำกกำรทดสอบให้กับผู้ว่ำจ้ำง เพื่อประเมิน

ควำมสมบูรณ์ของชิน้งำนตำมหลักเกณฑ์ (Code) ที่ใช้กับชิน้งำนนัน้ ๆ ต่อไป โดยบริษัทจะด ำเนินงำนทัง้ในส่วนของ 

กำรทดสอบ และรำยงำนผลตำมมำตรฐำนสำกล 

2.  การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) 

 การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบ  
โดยไม่ท าลาย ซึ่งท าโดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ท าลายในการตรวจสอบชิน้งาน และ
ประมวลผลการทดสอบ พร้อมทัง้ออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิน้งาน ซึง่จะมีการให้ข้อสรุปวา่ชิน้งานนัน้ ๆ   มี
สภาพเหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบสามารถท าได้ทัง้การตรวจสอบรับรองชิน้งานแต่ละชิน้งาน  
โดยด าเนินการในระหวา่งการผลิตใหมท่ี่โรงงานผู้ผลติ หรือในระหว่างการติดตัง้ ณ สถานท่ีใช้งาน รวมทัง้ด าเนินงานภายหลงั
การใช้งาน เช่น การตรวจสอบและรับรองคุณภาพประจ าปีส าหรับถังบรรจุก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมทัง้ระบบ  
(การตรวจสอบโรงงาน หรือ Plant Inspection Service) เป็นต้น 

บริษัท เป็นผู้ ให้บ ริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพงาน ในฐานะผู้ เ ช่ียวชาญอิสระ (Third party)  
ตามข้อก าหนดตามกฏหมาย ซึ่งท าโดยวิธีการทดสอบประเภทต่าง ๆ และประมวลผลการทดสอบพร้อมทัง้ออกรายงาน 
เพื่อรับรองสภาพการใช้งาน โดยบริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ แบง่ออกได้ 4 ประเภท ดงันี ้ 

2.1 การตรวจสอบถงัน า้มันและปิโตรเลียม (Tank Inspection) 
- การตรวจสอบถงัตามกฎหมาย (Tank External & Internal Inspection by Code & Laws) 
- Welding Works 
- จัดหาผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง API 653 API 510 API 507  และ NDT Level I & II  

(Supply API 653 API 510 API 507 Inspector & NDT Level I & II inspector) 
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2.2 การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection Service)  
- การตรวจสอบภาชนะความดันและระบบท่อทาง ขณะเดินเคร่ืองจักร (On-Stream Inspection/CUI 

Inspection of Pressure Vessel & Piping) 
- การตรวจสอบภาชนะความดันและระบบท่อทาง ขณะหยุดการท างานของเคร่ืองจักร  (In Service 

Inspection during Plant Shutdown/Turnaround of Pressure Vessel & Piping) 
- การตรวจสอบหม้อไอน า้ (Boiler) / หม้อต้ม (Hot Oil) ตามกระทรวงอุตสาหกรรม (Boiler and Hot Oil 

Inspection & Certification as per MOI) 
- การก าหนดวาระการตรวจสอบ ด้วยวิธีการ Risk Based Inspection (RBI) และบริการให้ค าปรึกษา 
- การก าหนด Work Shop ส าหรับงาน Shutdown หรือ Plant Turnaround (TA Scope Development & 

Scope Challenge) 
- การตรวจ Plant และจัดระบบในการติดตามสภาพการกัดกร่อนของ Plant ต่าง ๆ (Plant Inspection & 

Corrosion Monitoring) 
- การวิเคราะห์ความเสยีหายของเคร่ืองจกัร (Failure Analysis, Root Caused Analysis : RCA)  
- บริการซอ่มบ ารุงอปุกรณ์และทอ่ระหวา่งหยดุการท างานของเคร่ืองจกัร (TA/SD Maintenance Service) 
- Welding Works 
- จัดหาผู้ ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง API 653 API 510 API 507  และ NDT Level I & II  

(Supply API 653 API 510 API 507 Inspector & NDT Level I & II Inspector) 
- ตรวจสอบเครน และอปุกรณ์ที่ใช้ในการยก (Crane and Lifting Equipment Inspection) 

2.3 การตรวจสอบและรับรองถงับรรจุก๊าซ (LPG และ NGV) 
- การทดสอบถงับรรจ ุเมื่อครบวาระรายปี และราย 5 ปี (LPG Storage Tank Inspection) 
- การทดสอบรถบรรจกุ๊าซ (Gas Truck Inspection) 
- การทดสอบสถานีบรรจกุ๊าซ (Gas Stations Inspection) 
- การทดสอบบถงับรรจปิุโตรเลยีมเหลว (Liquid Hydrocabon Storage Tank Inspection) 
- การทดสอบถงับรรจแุละขออนญุาตประกอบกิจการ (Storage Tank Inspection & License Service) 

2.4 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม 
เนื่องด้วยบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญถือเป็นสว่นส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้บริกำรพฒันำ
บคุลำกรที่ได้รับกำรรับรองส ำหรับกำรทดสอบประเภทตำ่ง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท โดยมุง่เน้นท่ีจะผลิต
บคุลำกรที่มีคณุภำพให้เพียงพอและครอบคลมุต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรทดสอบทำงวิศวกรรมหลกัสตูรกำร
อบรมของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

- การบริการด้านการฝึกอบรมช่างเชื่ อมและตรวจรับรองฝีมือช่างเชื่ อม (Welder / Welding 
Qualification Test) 

2. บริษัทให้บริกำรงำนฝึกอบรมบุคลำกรและให้กำรรับรองทำงด้ำนงำนเช่ือมตำมมำตรฐำนสำกล  
โดยศนูย์ฝึกอบรมของบริษัท ได้รับใบอนญุำตจำกกระทรวงแรงงำนฯ ในกำรให้บริกำรทดสอบช่ำงเช่ือมได้ 
อีกทั ง้ยังสำมำรถทดสอบช่ำงเช่ือมตำมหลักสูตรมำตรำฐำนสำกล ASME, AWS, ISO, และ EN  
พร้อมออกใบประกำศนียบัตรรับรองทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฎิบัติ อบรมโดยทีมงำนวิศวกรงำนเช่ือมที่  
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ผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมและวิจัยเช่ือมแห่งเยอรมัน (SLV Mannheim Germany) ซึ่งลูกค้ำที่บริษัทเคย
ให้บริกำรงำนฝึกอบรมมีดงันี ้บริษัทอิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกดั (มหำชน),บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน),  บริษัท ไฮสตีล โปรดกัส์ จ ำกัด, สยำมคอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 
จ ำกดั, บริษัท พรีเมียร์ เมททอล (2003) จ ำกดั, บริษัท เอ็น.พี.ที.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั, บริษัท บี.พี.แอร์ แอนด์ 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด,)ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด วำย เจ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลำย เป็นต้น  ลกูค้ำหลกัของบริษัทจะ
เป็นบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน), บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน)  และผู้ รับเหมำทัง้รำยใหญ่
และรำยยอ่ยตำ่งๆ อีกหลำยรำย 

 การเช่ือมแบบอาร์กโลหะปกคลมุ 
 การเช่ือมแบบอาร์กโลหะใช้แก๊สปกคลมุ 
 การเช่ือมแบบอาร์กทงัสเตนใช้แก๊สปกคลมุ 
 การอาร์กลวดเช่ือมไส้ฟลกัซ์ การเช่ือมแบบอาร์กใต้ฟลกัซ์ 

- การตรวจสอบรอยเชื่อม ตามมาตรฐานสากล (Weld Inspection (CSWIP)) 

 การตรวจสอบรอยเช่ือมและตรวจรับรองฝีมือช่างเช่ือม (Welding Procedure Qualification Test & 
Welder Qualification Test) 

 การต รวจสอบ รอย เช่ื อมส าห รับผู้ ข าย  / ผู้ ผ ลิ ต  (Supply Welding Inspector For Vendor / 
Fabrication Shop) 

เพื่อพฒันำศกัยภำพของบคุคลำกรให้รองรับงำนในระดบัที่มีมำตรฐำนสงู และมีกำรเตรียมแผนงำนขยำยสำขำ
ปฏิบัติกำร สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ โดยบริษัทอยู่ระหว่ำงศึกษำแนวทำงกำรขยำยขอบเขต 
กำรท ำงำนไปยงัสว่นงำนท่ีเก่ียวข้องกนั เช่น กำรรับรอง Calibration เคร่ืองมือตำ่ง ๆ กำรจดัหำ-จ ำหนำ่ยเคร่ืองมือวดั-เคร่ืองมือ
ทดสอบต่ำง ๆ และกำรท ำศูน ย์ ฝึกอบรมมำตรฐำนในระดับสำกล  เตรียมควำมพร้อมกำรให้บริกำรตรวจสอบ 
โดยไมท่ ำลำย (NDT) 
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โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประกอบธุรกิจโดยมีมลูค่ำรำยได้จ ำแนกตำมสำยงำน ในระยะเวลำ    

3  ปีย้อนหลงัดงันี ้                                                                                                                                         
 

โครงสร้างรายได้ (บริษัทและบริษัทย่อย) 
โครงสร้างรายได้ (บริษัทและบริษัทย่อย) % ถอืหุ้น

ของ
บริษัท 

2560 2559 2558 

พนับำท % พนับำท % พนับำท % 

1. รายได้จากการให้บริการธุรกิจน า้มันและก๊าซ
ธรรมชาติ 

       

 1.1 บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)   208,527 49.90 236,780 44.82 324,505 44.14 

  1.1.1 หนว่ยงำนสงขลำ               

  1.1.2 หนว่ยงำนระยอง               

  1.1.3 หนว่ยงำนลำนกระบือ               

2 รำยได้กำรให้บริกำรตำมสญัญำก่อสร้ำง               

 2.1 บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)   43,296 10.36 104,827 19.84 203,576 27.69 

 2.2 บมจ. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 72.12 39,419 9.43 29,384 5.56 11,729 1.60 

3 รำยได้กำรให้บริกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำย (NDT 
- Non Destructive Testing) 

             

 3.1 บมจ. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 72.12 112,617 26.959.43 146,565 27.74 187,338 25.48 

  3.1.1 บริกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำย 
(NDT)  

              

  3.1.2 บริกำรทดสอบและรับรอง
คณุภำพ 

              

4 รำยได้ให้บริกำรผลติน ำ้ประปำ               

 4.1 บจก พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน 67.77 7,240 1.73 10,747 2.03 8,024 1.09 

5 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ               

 5.1 บมจ. พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล  55.55 6,754 1.62     

6 รำยได้อื่นๆ                 

  6.1 บจก โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ 54.94 - - - - - - 

  6.2 บมจ. พีเออดี เอ็นเนอร์ยี่ โซลชูัน่ 99.99 - - - - - - 

   รวม 417,852 100.00 258,294 100.00 735,173 100.00 
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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 บริษัทจึงมี กำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้ำน

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 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
ขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีทัง้ลกัษณะกำรเป็นผู้ รับเหมำโดยตรง  (Main Contractor) และผู้ รับเหมำช่วง 

(Sub-Contractor) ซึง่บริษัทจะรับงำนก่อสร้ำงโดยกำรติดตอ่กบัผู้วำ่จ้ำงโดยตรงผำ่นวิธีกำรประกวดรำคำหรือกำรเจรจำรับงำน 
โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทจะมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรติดตอ่หำงำนซึง่จะมีทัง้กรณีที่ลกูค้ำติดตอ่เข้ำมำเอง  หรือกรณี
ทีบ่ริษัทเสนอตอ่ลกูค้ำนัน้ บริษัทจะมีขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนดงันี ้ 

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 หรือบำงกรณีบริษัทจะร่วมทนุกบับริษัทย่อยเพื่อท 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
รำยละเอียดของงำนท่ีท ำ กำรใช้วสัดกุ่อสร้ำง ต้นทนุ คณุภำพและปริมำณงำน โดยจะรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัของ
สำยงำน 

7. กำรติดตำมและกำรตรวจสอบ เมื่อผู้จดักำรโครงกำรได้รับรำยงำนจำกผู้ที่เก่ียวข้อง จะตรวจสอบเปรียบเทียบกบั
แผนงำนท่ีวำงไว้ 

8. กำรตรวจเช็คควำมเรียบร้อยก่อนส่งมอบ ในกรณีที่มีข้อผิดพลำดของงำนผู้ จัดกำรโครงกำรจะให้มีกำรแก้ไข
ข้อผิดพลำด และตรวจควำมเรียบร้อยของงำนอีกครัง้ก่อนที่จะสง่มอบให้ลกูค้ำตอ่ไป  
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ขัน้ตอนในการด าเนินงานหลังจากบริษัทรับงานมดีังต่อไปนี ้
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หลงัจำกที่บริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับเหมำหลกั บริษัทจะพิจำรณำคดัเลือกผู้ รับเหมำช่วงโดยในเบือ้งต้นบริษัทจะ

คดัเลือกผู้ รับเหมำช่วงตำมประเภทของงำน โดยพิจำรณำศักยภำพของผู้ รับเหมำช่วงนัน้ๆ หรือพิจำรณำผู้ รับเหมำช่ว งที่มี

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

เจรำจำตัง้แต่ได้รับสญัญำจ้ำงกบั Supplier หลำยๆ รำยเพื่อเปรียบรำคำและตกลงเง่ือนไขกำรซือ้วสัดุหลกัไว้ลว่งหน้ำจนจบ

โครงกำรเพื่อควบคมุต้นทนุ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำในแต่ละโครงกำรเพื่อดูแลในด้ำนควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงรวมถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ โดยจะตรวจสอบและควบคมุขัน้ตอนในกำรก่อสร้ำงและมีกำรบริหำรจดักำรของเสียและเศษ

วสัดุที่เหลือจำกกำรก่อสร้ำงเพื่อมิให้เกิดผลเสียด้ำนมลภำวะและต่อสิ่งแวดล้อม และที่ผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทหรือถูก

ฟ้องร้องในด้ำนมลภำวะและตอ่สิง่แวดล้อม  
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 ในส่วนของบริษัท บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย มีช่องทางการจัดจ าหน่าย 
แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 

1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง บริษัทจะน ำเสนอบริกำรโดยตรงแก่ลกูค้ำเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรให้บริกำรและกำร
ได้เป็นผู้ให้บริกำรท่ีได้รับกำรรับรอง (Approved Vendor List)  

1.1 กลุม่ลกูค้ำเดิมที่ใช้บริกำรอยูห่รือลกูค้ำเดิมที่เคยใช้บริกำรมำก่อน เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรให้บริกำรอยำ่ง
ต่อเนื่อง หรือเป็นประจ ำ เช่น งำนตรวจสอบประจ ำปี เป็นต้น โดยติดต่อกับลกูค้ำ เพื่อเสนอบริกำรให้
หรือเป็นกำรอพัเดทข้อมลูขำ่วสำรของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

1.2 กลุ่มลูกค้ำบริษัทก่อสร้ำง โดยพนักงำนฝ่ำยขำยบริษัทจะติดต่อลูกค้ำโดยตรง เนื่องจำกกลุ่มธุรกิจ
ดงักลำ่ว เป็นกลุ่มที่ต้องอำศยักำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้นจึงจะได้งำนอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อบริษัท
ได้รับโอกำสในกำรให้บริกำรแล้ว ลูกค้ำมักจะใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน ทำงบริษัท  
จึงติดตอ่ดแูลลกูค้ำกลุม่นีอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ  

1.3 ติดต่อผ่ำนสำขำบริษัท ที่เปิดให้บริกำร จ ำนวน 2 สำขำ ที่ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี และ อ.มำบตำพุด  
จ.ระยอง โดยสำขำของบริษัทตัง้อยู่ใกล้กลุม่ลกูค้ำประเภท โรงกลัน่ โรงปิโตรเคมี และเขตอตุสำหกรรม 
ซึง่ประกอบไปด้วยกลุม่นิคมอตุหกรรมเดมิ และกลุม่นิคมอตุสำหกรรมใหมท่ีก่ ำลงัขยำยและพฒันำที่ดิน
เพิ่มออกไป   

2. การติดต่อลูกค้าทางอ้อม  

2.1 กำรใช้ภำครำชกำรเป็นสือ่กลำง โดยหนว่ยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องกบังำนตรวจสอบและรับรองคณุภำพ 
อำทิเช่น กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน เป็นต้น จะเป็นผู้แนะน ำและประกำศทำง Website ซึ่ง
กำรตรวจสอบตำมกฎหมำยของผู้ตรวจสอบต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
ซึง่เมื่อบริษัทได้ท ำกำรขึน้ทะเบียนไว้ ทำงหนว่ยงำนรำชกำรจะแนะน ำลกูค้ำให้ติดต่อกบัผู้ที่ขึน้ทะเบียน
ดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2.2 ประชำสมัพนัธ์ผำ่น Website ของบริษัท www.paetechnical.com 

2.3 ได้รับกำรแนะน ำจำกพันธมิตร โดยกลุ่มลูกค้ำที่เป็นกลุ่มก่อสร้ำง หรือพันธมิตรทำงธุรกิจรำยอื่น ๆ  
จะเป็นผู้แนะน ำลกูค้ำมำทำงบริษัท โดยอำศยักำรบอกต่อ ซึ่งจะเป็นแรงเสริมให้ลกูค้ำที่มำใช้บริกำรมี
ควำมเช่ือมัน่ ในคณุภำพกำรให้บริกำรของบริษัท  
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2.4  โครงการท่ีก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงการและงานที่บริษัทได้รับงานเซ็นสัญญา 

งานส่งมอบและยังไม่ได้ส่งมอบ  

บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำอยำ่งตอ่เนื่องตลอดมำ โดยต้นเดือนมกรำคม 2560 บริษัทได้รับงำนกำรให้บริกำร
ด้ำนอุตสำหกรรมน ำ้มันและธรรมชำติกับ บริษัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ำรวจและผลิตจ ำกัด หน่วยงำนสงขลำและ
นครศรีธรรมรำช โดยบริษัทได้ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงและงำนติดตัง้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ จัดหำวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและ      
ให้เช่ำเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวมทัง้จดัหำแรงงำนเพื่อท ำงำน Off shore มลูคำ่งำน 198,011,051.80  ล้ำนบำท 

 เดือนมกรำคม 2559 บริษัทได้ด ำเนินงำนก่อสร้ำง(งำนต่อเนื่อง)โดยบริษัทได้ให้บริกำรด้ำนอุตสำหกรรมน ำ้มนัและ
ก๊ำซธรรมชำติโซนระยอง ให้แก่บริษัท PTT global Chemical ,งำนโครงกำร TOPs HG มูลค่ำงำนทัง้สิน้ 5.85 ล้ำน
บำท 

 เดือนมกรำคม 2559 บริษัทได้ด ำเนินงำนก่อสร้ำง(งำนต่อเนื่อง) ให้บริกำรกบับริษัท PTT เป็นงำน Construction ; 
Civil, Mechanical และ Electrical and instrument อย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2559 โครงกำร Tank B100 คลงัน ำ้มนัล ำ
ลกูกำ มลูคำ่ 31.5 ล้ำนบำท     

 เดือนมกรำคม 2559 บริษัทด ำเนินกำรก่อสร้ำง(งำนตอ่เนื่อง) ให้บริกำรด้ำน Electrical & Instrument Construction 
works จำกบริษัท IRPC จ ำกดัในโซนระยอง หลำยโครงกำรรวมมลูคำ่ 12.44 ล้ำนบำท  

 เดือนกุมภำพันธ์ 2560  บริษัทได้รับกำรเซ็นสญัญำกับ ปตท. ในงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำรโหลดก๊ำซเพิ่มเติม 
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลกั ปตท บ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ มลูคำ่ 2.90 ล้ำนบำท  

 ตัง้แต่เดือนสิงหำคม 2560 – พฤศจิกำยน 2560  บริษัทได้รับกำรเซ็นต์สญัญำงำนเพิ่มให้บริกำรด้ำน Electrical & 
Instrument Contruction Work จำกบริษัท IRPC จ ำกดั ในโซนระยอง มลูคำ่ 1.1 ล้ำนบำท  

 ตัง้แต่เดือนกุมภำพนัธ์ 2560 – พฤษภำคม  2560  บริษัทได้รับกำรเซ็นสญัญำกำรให้บริกำรงำนเพิ่มของโครงกำร 
TOPS ด้ำน วิศวกรรม,งำนทอ่ และเคร่ืองกล จำก PTTGC มลูคำ่ 1.46 ล้ำนบำท  

 เดือน สิงหำคม 2560 บริษัทได้รับใบสัง่ซือ้สัง่จ้ำงให้บริกำรด้ำน Consultant และ บริกำรงำนนั่งร้ำนใน PTTGC 
มลูคำ่รวม 0.675 ล้ำนบำท   

 ตลอดทัง้ปี บริษัทได้ให้บริกำรด้ำน Maintainence & Rental Service รวมมลูคำ่ 0.658 ล้ำนบำท 

 เดือนกนัยำยน 2560 บริษัทได้รับกำรเซ็นสญัญำกำรให้บริกำรด้ำน Manpower Supply ในงำน E&I จำกบริษัท Siam 
Kraft Industry จ ำกดั มลูคำ่ 54.680 ล้ำนบำท และคำ่บริกำรลว่งเวลำอีก 12.875  ล้ำนบำท  
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งานท่ีบริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 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 (Addition work) งำนวศิวกรรม, Pipins, Mechanic 3.90 

10 TOPS HG Polisher (Addition work) งำนวศิวกรรม, Pipins, Mechanic 1.46 

11 Instrument Raffinate – IRPC งำน Instrument & E 0.597 

12 Electrical for HCN Feed-IRPC งำน Electrical 1.167 

13 Tank B100 – PTT งำนวศิวกรรม, 

ถงั Piping , Mechanical 

28.00 

14 Maimtemamec & Rental Service  Service 0.658 

15 Construction and Installation  

Contract – Chevron Songkhla  

Manpower Supply Equipment 

Rental & Faicilitation  

198.011  
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งานท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง และยังไม่ได้ส่งมอบ 
 

งานท่ีบริษัท ยังไม่ได้ส่งมอบรายการหลักๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

ลักษณะงาน 

 

มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1. Tops,Hg Polisher PTTGC งำนวศิวกรรม Piping Work  

Mechanical 

1.95 

2. Instrument System – IRPC งำน EPC Intrument E & I  0.597 

3 Tank B100-PTT งำน Civil,ถงัน ำ้มนั Piping 3.50 

4 Manpower Supply งำน E&I ของ บริษัท 

Siamkraf industry  

Manpower Supply 49.43 

5 Manpower Supply  Manpower Supply (O.T) 12.25 
 

 

งานท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษัท ณ ปี (2556 – 2560) 
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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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 

 เพื่อให้มีระบบในกำรติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่งและเฝ้ำระวงัควำมเสี่ยงใหมท่ี่อำจเกิดขึน้

ได้ตลอดเวลำ 
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 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 ซึงอำจมีได้หลำยด้ำน 

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 

RISK Level MAP  
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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

ต้นทุนที่เกิดขึน้เทียบกับประโยชน์ที่ได้ รับรวมถึงข้อก ำหนดของกฏหมำย ข้อก ำหนดมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง รวมถึงควำม

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

แนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 Terminate เป็นกำรหยดุหรือยกเลกิกิจกรรมกำรด ำเนินงำนท่ีก่อให้เกิดควำมเสีย่ง 

 Transfer เป็นกำรถ่ำยโอนควำมเสีย่งไปยงัหนว่ยงำนหรือองค์กรอื่นเพื่อรับภำระแทน 

 Treat เป็นจดัหำมำตรกำรเพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสีย่งหรือลดผลกระทบลง 

 Take เป็นกำรยอรับควำมเสีย่งโดยไมด่ ำเนินกำรใดๆ 

5. การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

 หนว่ยงำนบริหำรควำมเสีย่งจะประสำนงำนให้ฝ่ำยจดักำรท่ีรับผิดชอบควำมเสี่ยงรำยงำนสถำนะและกำรด ำเนินงำน

เก่ียวกบักำรบริหำรควำมเสีย่งให้ที่ประชมุฝ่ำยบริหำรรับทรำบ 

 ฝ่ำยจัดกำรจะวิเครำะห์/ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและปัจจัยภำยใน ภำยนอก รวมถึงกำร

เปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งอำจสง่ผลให้ต้องมีกำรทบทวนกำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั 

รวมถึงอำจน ำไปใช้ในกำรทบทวนกรอบบริหำรควำมเสีย่งโดยรวม 
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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 รวมทัง้กำร

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     
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3.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 

ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทมี
สนิทรัพย์และหนีส้นิที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซึง่มิได้ท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงไว้ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัท 
เช่ือวำ่จะไมม่ีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของบริษัท 
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบีย้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ในอนำคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทโดยกลุม่บริษัท มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินที่เปิดต่อควำมเสีย่งจำก
อตัรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น บริษัทมีควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ เนื่องจำกบริษัทมี
สินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งมิได้ท ำสญัญำป้องกันควำมเสี่ยงไว้ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่ม
บริษัท เช่ือวำ่จะไมม่ีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของกลุม่บริษัท 

3.4 ความเสี่ยงจากสัญญาเช่าระยะยาวด้านกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

สญัญำเช่ำระยะยำวที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบักลุม่บริษัท (ผู้ เช่ำ) 
ถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือ มูลค่ำ
ปัจจุบนัสทุธิของจ ำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหกั
คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยำว สว่นดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทกึในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จตลอดอำยสุญัญำเช่ำ  
สนิทรัพย์ที่ได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน จะคิดคำ่เสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรใช้งำนของสนิทรัพย์ที่เช่ำ 

3.5 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
  ทัง้นี ้สืบเนื่องจำกเมื่อวนัที่ 9 มีนำคม 2559 ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์”) ได้ประกำศให้
หลกัทรัพย์ของบริษัทเข้ำขำ่ยต้องปรับปรุงฐำนะทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกสว่นของผู้ ถือหุ้นน้อยกวำ่ศนูย์เป็นเหตุ
ให้อำจถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ต่อมำบริษัทได้มีมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัท่ี 
4 เมษำยน 2559 อนมุตัิเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรฟืน้ฟูกิจกำรผ่ำนศำลล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำย เพื่อ
แก้ไขเหตแุหง่กำรเพิกถอนดงักลำ่วแตเ่นื่องจำกในขณะนัน้บริษัทได้ถกูเจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำรำยหนึง่ยื่นค ำร้องของฟืน้ฟูกิจกำรต่อ
ศำลล้มละลำยกลำงไว้ก่อนแล้ว บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำสูก่ระบวนกำรฟืน้ฟูกิจกำรของศำลล้มละลำยกลำงโดยอำศยั
คดีที่เจ้ำหนีไ้ด้ยื่นไว้แล้วนัน้ เพรำะตำมกฎหมำยบริษัทไม่สำมำรถยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟูกิจกำรด้วยตวับริษัทเองซ้อนเข้ำไปไ ด้ 
อยำ่งไรก็ตำมภำยหลงัจำกกำรไตส่วนค ำร้องของศำลเสร็จสิน้ปรำกฏวำ่ศำลได้มีค ำสัง่ยกค ำร้องขอฟืน้ฟูกิจกำรของบริษัท โดย
ให้เหตุผลว่ำสภำวะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทยังสำมำรถด ำเนินต่อไปได้ จึงไม่มีเหตุอนัสมควรที่จะมีค ำสัง่ให้บริษัทฟื้นฟู
กิจกำร ดงันัน้ เมื่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2560 ซึง่ประชุมในวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 ได้รับกำรรำยงำนเก่ียวกบั
กำรยกค ำร้องของศำลอย่ำงเป็นทำงกำรท่ีประชุมดงักลำ่วจึงมีมติอนมุตัิให้บริษัทด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอฟืน้ฟูกิจกำรต่อศำล
ล้มละลำยกลำงตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำยเป็นคดีใหม่โดยกำรยื่นของบริษัทเอง ซึง่ในกำรยื่นค ำร้องครัง้นี ้บริษัทในฐำนะ
ลกูหนีจ้ะเป็นผู้ ร้องด้วยตนเองจะได้น ำเสนอข้อมลูให้ศำลทรำบอยำ่งถกูต้องครบถ้วนวำ่บริษัทอยูใ่นสภำวะที่เข้ำหลกัเกณฑ์ต้อง
ฟืน้ฟูกิจกำรตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำย รวมทัง้ตกอยูใ่นบงัคบัต้องท ำแผนฟืน้ฟูกิจกำรเพื่อแก้ไขเหตเุพิกถอนจำกกำรเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ด้วย ทัง้นี ้บริษัทจะยงัคงถือเอำแนวทำงดงักลำ่วเป็นแนวทำงในกำร
แก้ไขเหตเุพิกถอนตอ่ไปเพรำะบริษัทไมม่ีหนทำงอื่นใดที่จะฟืน้ฟกิูจกำรได้ ทัง้นีจ้ะถือเอำแผนฟืน้ฟกิูจกำรท่ีศำลมีค ำสัง่เห็นชอบ
ในอนำคตเป็นแผนในกำรแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วย โดยบริษัทเช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้ทนัภำยในระยะเวลำที่
ข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ซึง่หำกมีควำมคืบหน้ำเก่ียวกบักระบวนพิจำรณำคดีของศำลล้มละลำยกลำง 
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3.6 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบับญัชีลกูหนีก้ำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทมี
นโยบำยในกำรให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำด้วยควำมระมัดระวัง ดังนัน้กลุ่มบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญจำกกำรเก็บหนีจ้ำกลูกหนีเ้หล่ำนัน้ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทได้ประมำณค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ โดยอำศัยกำร
ประเมินผลของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนีใ้นอดีตของลกูหนี ้ซึง่ฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่เพียงพอแล้ว 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ลักษณะส าคัญและรายละเอียดสินทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถำวร

หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดงันี ้           

ที่ดนิอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ล าดับ ท่ีตัง้ ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(หน่วย : บำท) 

1 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส ำนกังำนใหญ่ 

เลขที่ 69 ถ.ศรีนครินทร์ ออ่นนชุ 64 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวง/เขต สวนหลวง  กรุงเทพฯ 

ที่ดินและสว่นปรับปรุง จ ำนวน 11 

แปลง โฉนดเลขที ่

14225,39549,39550,39551, 

92494-92500  เนือ้ที่รวม 4-0-54 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

90,970,000 

  อำคำรส ำนกังำน จ ำนวน 2 อำคำร 

พืน้ที่ใช้สอยรวม 6,228 ตำรำงเมตร 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

12,280,296.52 

2 ส านักงานสาขาระยอง 

88/2 หมู ่5 ต ำบลมะขำมคู ่อ ำเภอนิคมพฒันำ 

จงัหวดัระยอง 21180 

 

 

ที่ดินและสว่นปรับปรุง จ ำนวน 1 

แปลง โฉนดเลขที่ 1679 เนือ้ที่รวม 

24-1-64 ไร่ 

 

เป็นเจ้ำของ 

 

จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

     

  29,292,000.00  

 

   

อำคำรส ำนกังำน จ ำนวน 2 อำคำร 

พืน้ที่ใช้สอยรวม 7,449 ตำรำงเมตร 

 

เป็นเจ้ำของ 

 

จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

      

10,514,917.56  

 

3 ส านักงานสาขาลานกระบือ 

98/1 หมู ่2 ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 

จงัหวดัก ำแพงเพชร 62170 

 

 

ที่ดินและสว่นปรับปรุง จ ำนวน 1 

แปลง โฉนดเลขที่ 1679 เน่ือที่รวม 

24-1-64 ไร่ 

 

เป็นเจ้ำของ 

 

ปลอดภำระ

ผกูพนั 

     

   

        5,046,500.00  

 

   

อำคำรส ำนกังำน 1 อำคำร และ โรง

ผลิตประกอบโครงสร้ำงเหล็ก 2 หลงั 

 

เป็นเจ้ำของ 

 

ปลอดภำระ

ผกูพนั 

      

      35,293,441.70  

 

4 บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำนกังำนใหญ่ 

เลขที่ 69 ถ.ศรีนครินทร์ ออ่นนชุ 64 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวง/เขต สวนหลวง  กรุงเทพฯ 

อำคำรศนูย์ฝึกชำ่งเช่ือม (ตัง้อยูใ่น

พืน้ที่เชำ่จำก บมจ.พีเออี  

(ประเทศไทย) 

เป็นเจ้ำของ 

 

ปลอดภำระ

ผกูพนั 

      1,280,964.08  

 

  ห้องชดุเลขที่ 1035/131 ชัน้ 6 อำคำร

บ้ำนฝันคอนโดวิล แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง โฉนดเลขที ่58274  

เป็นเจ้ำของ 

 

ปลอดภำระ

ผกูพนั 

 

         499,315.07  
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ล าดับ ท่ีตัง้ ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(หน่วย : บำท) 

 ส านักงานสาขาระยอง 

เลขที่ 35 ถนนหวัน ำ้ตก ต ำบลมำบตำพดุ จงัหวดั

ระยอง 

ที่ดินและสว่นปรับปรุง จ ำนวน 1 
แปลง โฉนดเลขที่ 150418 เนือ้ที่  
5-0-50 ไร่ 

 

เป็นเจ้ำของ ปลอดภำระ

ผกูพนั 

         4,487,094.38  

 

   อำคำรส ำนกังำน จ ำนวน 2 อำคำร 

พืน้ที่ใช้สอยรวม 6,228 ตำรำงเมตร 

 

เป็นเจ้ำของ ปลอดภำระ

ผกูพนั 

      11,995,773.65  

 

 ส านักงานสาขาชลบุรี 

เลขที่ 88 หมู ่6 ต ำบลทุง่สขุลำ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดั 

ชลบรีุ 

ที่ดินและสว่นปรับปรุง จ ำนวน 2 
แปลง โฉนดเลขที่ 156404,88149 
เนือ้ที่รวม 2-1-15 ไร่ 

 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

          

      8,080,392.82  

 

 

   อำคำรส ำนกังำน จ ำนวน 2 อำคำร 

พืน้ที่ใช้สอยรวม 6,228 ตำรำงเมตร 

 

เป็นเจ้ำของ ปลอดภำระ

ผกูพนั 

      3,380,381.67  

 

5 บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด  

ส ำนกังำนสำขำเชียงใหม ่ 

เลขที่ 59/2 ต ำบลสนัโป่ง อ ำเภอแมริ่ม จงัหวดั

เชียงใหม่ 

ที่ดินและสว่นปรับปรุง จ ำนวน 1 
แปลง เนือ้ที่รวม 1-3-1 ไร่ 

 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

          

      1,400,000.00  

 

 

   อำคำรส ำนกังำน 

 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

12,054,622.56 

 

 ส านักงานสาขาอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

เลขที่ 700/822 หมูท่ี่ 6 ต ำบลหนองต ำลงึ อ ำเภอพำน

ทอง จงัหวดั ชลบรีุ 

ที่ดินและสว่นปรับปรุง จ ำนวน 1 
แปลง เนือ้ที่ 50 ไร่ 

 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

19,724,411.00 

 

 ส านักงานสาขาอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

เลขที่ 47/2 หมูท่ี่ 3 ซอยวดัสงักะสี  ต ำบลป่ำนำ 

อ ำเภอเมือง จงัหวดั ชลบรีุ 

ที่ดินและสว่นปรับปรุง จ ำนวน 1 
แปลง เนือ้ที่ 90 ไร่ 

 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองกบั

สถำบนักำรเงิน 

132,535,414.00 

 

รวม 278,835,525.01 
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4.1.3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมอื อุปกรณ์ก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  

ล าดับ ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตาม 

บัญชีสุทธิ 

1 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ เป็นเจ้ำของ ปลอดภำระผกูพนั 53,114,549.23 

2 เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแตง่ส ำนกังำน เป็นเจ้ำของ ปลอดภำระผกูพนั 3,048,669.56 

3 ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ ปลอดภำระผกูพนั 5,457,038.93 

4 สนิทรัพย์ระหวำ่งติดตัง้และก่อสร้ำง เป็นเจ้ำของ ปลอดภำระผกูพนั 654,453.27 

รวม 62,304,710.99 

 
4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำลกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทจะลงทุน ในธุรกิจที่มีควำม
เก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำรสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทได้  

ส ำหรับกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะสง่ตวัแทนเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมเพื่อมีสว่นร่วมก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรและเพื่อให้ตวัแทนของบริษัทได้เข้ำร่วมประชุมหรือหำรือในด้ำนกำรท ำงำนให้
เกิดประโยชน์สงูสดุร่วมกนั  

และในปี 2560 บริษัทไมม่ีนโยบำยในกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมแตอ่ยำ่งใด 
 

4.3   การเปิดเผยราคาทรัพย์สิน  
ทรัพย์สินถำวรหลกัของบริษัทสว่นใหญ่เป็นที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง ของส ำนกังำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนครและเป็นที่ตัง้

สำขำจงัหวดัระยอง โดยทรัพย์สนิถำวรดงักลำ่วได้จดจ ำนองเพื่อเป็นกำรค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่ธนำคำรพำนิชย์แหง่หนึง่ใน

ประเทศไทย โดยมีวงเงินกบัธนำคำรทัง้หมด ดงันี ้

1. วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี(O/D) และวงเงินตัว๋สญัญำใช้เงินระยะสัน้ รวมจ ำนวน 30  ล้ำนบำท 

2. วงเงินกู้ยืมระยะยำว รวมจ ำนวน 353.35 ล้ำนบำท 

3. วงเงินอำวลัตัว๋สญัญำใช้เงินและวงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั รวมจ ำนวน 299.79  ล้ำนบำท 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีข้อพิพำททำงกฎหมำย 10 คดี โดยบริษัท 

เป็นโจทก์ 3  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 ำกดั (มหำชน) โจทก์ ฟ้อง บริษัทกิจสมพงษ์ จ ำกัด,บริษัท เอ็นยิเนียร่ิง พลสั 

จ ำกดั เป็นจ ำเลยที่ 1,ที่ 2 รำยละเอียดคดี  ฐำนผิดสญัญำ เรียกคำ่จ้ำงเรียกเงินคืนและคำ่เสยีหำยโครงกำรรำมำด้ำให้ช ำระเงิน 

ยอดเงิน 59,207,430.11 บำท  และ บริษัท กิจสมพงษ์ จ ำกดั จ ำเลยที่ 1 ฟ้องแย้ง 538,822,974.97.-บำท  เป็นคดีควำมโต้แย้ง

ในชัน้ศำล   

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 

  รำยละเอียดคดีฐำนผิดสญัญำ เรียกคำ่ติดตัง้และค่ำเช่ำนัง่ร้ำน ยอดเงิน 10,425,605.43  บำทเป็นคดีพิพำทในชัน้ศำล  

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 และขอระงบักำรบงัคบัคดี เมื่อวนัที่  15  มิถนุำยน  2558  คดี

อยู่ระหว่ำงพิจำรณำของศำลอุทธรณ์  และศำลอุทธรณ์มีค ำสัง่ให้จ ำหน่ำยคดีชั่วครำว  โดยศำลนัดพร้อมเพื่อฟังผลกำร

พิจำรณำกำรจ ำหนำ่ยคดีอีกครัง้ ในวนัท่ี  2  เมษำยน  2561  

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 ควำมคืบหน้ำคดีศำลชัน้ต้นพิพำกษำเมื่อวนัที่ 29 กันยำยน 2558  ให้

จ ำเลยทัง้สีช่ ำระเงินตำมสว่นรวมเป็นเงินจ ำนวน 16,052,031.99  บำท พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของต้นเงินนบัแต่

วนัผิดนดัแตล่ะครำวไป จนกวำ่ช ำระเสร็จ ชดใช้คำ่ฤชำธรรมเนียมแทน ก ำหนดค่ำทนำยควำม  50,000  บำท   

 คดีนีจ้ ำเลยทัง้สี่ได้ยื่นอทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำล  ซึ่ง ศำลอทุธรณ์ภำค 2 พิพำกษำยืนตำมศำลชัน้ต้น  และจ ำเลยทัง้สี ่

ได้ยื่นฎีกำ เมื่อวนัท่ี  26 กนัยำยน 2559   ปรำกฏว่ำศำลฎีกำ มีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลอทุธรณ์ภำค 2 คดีถึงที่สดุ 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรบงัคบัคดีเอำกบัจ ำเลยทัง้สี ่ตำมค ำพิพำกษำตอ่ไป 
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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 ยอดเงิน 56,264,868.90  บำท ซึง่ จ ำเลยได้ฟ้องแย้ง 431,299,544.31.-บำท เป็นคดีควำมโต้แย้งในศำล   

ควำมคืบหน้ำคดี ได้ยื่นอทุธรณ์และขอทเุลำกำรบงัคบัคดี ตัง้แตว่นัที่  25  มกรำคม  2561  อยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำ

ของศำลอทุธรณ์      

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   มี ข้อโต้แย้ง และเรียงร้องแย้งในชัน้อนุญำโตตุลำกำร  ซึ่งจะได้ยื่นค ำเรียกร้องหลังจำกทำง

อนญุำโตตลุำกำร ยกข้อพิพำทขึน้พิจำรณำตอ่ไป  ปัจจบุนัทำงอนญุำโตตลุำกำร มีค ำสัง่ให้จ ำหนำ่ยคดีชัว่ครำว  

คดีที่ 7.     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 8. 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 9.  บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลย ี จ ากัด 

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

รำยละเอียดคดี ฐำนผิดสญัญำจ้ำง เรียกร้องค่ำเสียหำย และตกลงอนุมัติให้ท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมยอดเงิน 

7,293,676.82 บำท  ช ำระ 36 งวดๆละเดือนๆละไม่น้อยกว่ำ 150,000-บำท ,หำกผิดนดังวดใดงวดหนึ่งให้โจทก์มีหนงัสือทวง
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ถำมแต่หำกผิดนดัและค้ำงช ำระ 2 งวดให้บงัคบัคดีจำกยอดค้ำงทัง้หมดรวมดอกเบีย้ค้ำงช ำระอีก 1,000,000-บำท โดยคิด

ดอกเบีย้ 7.5 % ของต้นเงินท่ีค้ำง คำ่ธรรมเนียมเป็นพบั 

ควำมคืบหน้ำของคด ีงดช ำระชัว่ครำว โดยแจ้งเหตกุำรงดช ำระตำมข้อกฎหมำยตอ่ศำลแล้ว และจะได้เร่ิมช ำระตำม

เง่ือนไขตอ่ไปตัง้แตเ่ดือน เมษำยน  2561    

5.2  คดีแรงงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 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  

นอกจำกคดีและข้อพิพำทดงัแจ้งตำม 5.1 และ 5.2 ข้ำงต้นแล้ว  บริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไม่สิน้สดุ ซึ่ง

บริษัทเป็นคูค่วำมหรือคูก่รณีที่มีผลกระทบด้ำนลบตอ่สนิทรัพย์ที่มีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือสงูกวำ่ร้อย

ละ10 ของสินทรัพย์หมนุเวียนและไม่ใช่คดีที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญัไม่ว่ำจะเป็นคนงำนที่

สิน้สดุสญัญำจ้ำงตำมโครงกำรหรือคูส่ญัญำทำงกำรค้ำและไมม่ีคดีที่ไม่ได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแต่อย่ำง

ใด    
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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. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 
 

7.1 จ ำนวนทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงันี ้ 
ทนุจดทะเบียน    จ ำนวน 8,051,717,322   บำท 
ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้ว   จ ำนวน 2,770,889,766.  บำท  
หุ้นสำมญั    จ ำนวน 2,770,889,766 หุ้น  
หุ้นบริุมสทิธิ    จ ำนวน   –  หุ้น   
มลูคำ่ที่ตรำไว้    หุ้นละ   1  บำท   
หุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  จ ำนวน  2,770,889,766 หุ้น  
 

        - บริษัทไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิ หรือ หุ้นประเภทอื่นในที่มีสทิธิหรือเง่ือนไขอื่นใดที่แตกตำ่งจำกหุ้นสำมญั  
7.2 ผู้ ถือหุ้น 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่  10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทัง้จ ำนวนหุ้ นที่ถือ และสดัส่วนกำรถือหุ้ น ณ วันที่  15 
ตลุำคม2558 (วนัปิดสมดุลำ่สดุ) มีดงันี ้  

** สืบเน่ืองจาก บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน บริษัทเข้ำข่ำยอำจถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์และอยู่ระหว่ำงปรับปรุงแก้ไขฐำนะ
กำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ เพ่ือแก้ไขเหตแุหง่กำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทได้
เข้ำสูค่ดีฟืน้ฟูกิจกำร และศำลได้มีค ำสัง่รับค ำร้องไว้พิจำรณำเรียบร้อยแล้วและบริษัทยงัไม่สำมำรถจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นได้เน่ืองจำกศำลล้มละลำย
กลำงได้มีค ำสัง่ไม่อนญุำตให้บริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เน่ืองจำกบริษัทยงัอยู่ในระหว่ำงถกูด ำเนินคดีฟืน้ฟูกิจกำร **จึงท าให้รายช่ือผู้ถือ
หุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดมิ ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2558   (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)**  โดยบริษัทไม่มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
ท่ีก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั  

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. นำยก่อโชค แสงทองอร่ำม 185,800,000 6.71 

2 นำยชนะชยั  ลนีะบรรจง 129,498,300 4.67 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 54,988,800 1.98 

4. นำยอชัดำ  เกษรศกุร์ 39,000,000 1.41 

5. นำยชินชยั  ลนีะบรรจง 28,589,400 1.03 

6. นำยจิรวฒุิ ควุำนนัท์ 22,300,000 0.80 

7. นำงอโนทยั  ทรงไท 20,752,700 0.72 

8. นำยบรรเจิด เตชะอินทรำวงศ์ 20,000,000 0.72 

9. นำงจินตนำ  กำวีวงศ์ 19,658,050 0.74 

10. นำงสำวกรรณิดำ ตัง้กิจตรงเจริญ 17,100,000 0.62 

** ท่ีมำ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ณ วนัท่ี 15 ตลุำคม 2558 (วนัปิดสมดุลำ่สดุ) 
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2. การประกอบธุรกิจโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ข้อมูลผู้ถอืหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทได้
ประกอบธุรกิจหลัก  

ชื่อบุคคลหรือกิจการ ความสัมพนัธ์ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ จ ำกดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

*บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ำกดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง  

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนยีร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั 

(มหำชน) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดียวกนั 

Federal Capital PTE Ltd. บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นของ บจ. พีเออี เฟดเดอรัล 

อินเตอร์เนชัน่เนล (ร้อยละ 45.00) 

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทในเครือเดยีวกนักบั Federal 

Capital PTE Ltd. 

คณุจินตนำ กำวีวงศ์ บคุคลที่เก่ียวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

**คณุอไุรรัตน์ บญุอำกำศ บคุคลที่เก่ียวข้องกนั อดีตกรรมกำรของบริษัท 

*   ปัจจบุนัหยดุด ำเนินธุรกิจแล้วอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
** กรรมกำรเสียชีวิต 
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บัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) (“PAE”) 158,655,686 72.12 

2. นำยพรเทพ จำรุกิจขจร 3,173 0.00 

3. นำยชินชยั ลนีะบรรจง 21,341,141 9.70 

4. นำงสำวชินสรีิ ลนีะบรรจง 20,000,000 9.09 

5. นำงสำวชินรี ลนีะบรรจง 20,000,000 9.09 

6. ประชำชนทัว่ไป - - 

รวมทัง้สิน้ 220,000,000 100.00 
 

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่  บริษัทไม่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่ำงกนัในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อกำรเสนอ

ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท  
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  

ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  เมื่อวนัที่ 29 กนัยำยน 2557 มีมติให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 (PAE-W1) จ ำนวน 1,364,539,174 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิด
มลูคำ่ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในอตัรำสว่น 2 หุ้นสำมญัตอ่ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ PAE-W1 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภทใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

วันท่ีออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ
(ใบส าคัญแสดง

สิทธิต่อหุ้นสามัญ) 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ท่ีถูกใช้สิทธิ 

(หุ้น) 

จ านวนหุ้นคงเหลือ 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

(หุ้น) 

วันครบก าหนด
อายุใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

PAE-W1 3 พฤศจิกำยน 2557 0.50 1 : 1 1,236,802 1,363,302,372 2 พฤศจิกำยน 2559 

 
เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 ได้มีมติอนุมัติ  

1) เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม จ ำนวนเงิน 4,093,617,523 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8,051,717,332 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 3,958,099,809 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

2) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 3,958,099,809 หุ้น ดงันี ้
ก) จ ำนวนไม่เกิน 1,638,099,809 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรำสว่น 5 หุ้นเดิม ต่อ 3  หุ้นใหม ่

ในรำคำหุ้นละ 0.43 บำท 
ข) จ ำนวนไมเ่กิน 1,000,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำหุ้นละ 0.48 บำท 
ค) จ ำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ

บริษัท ครัง้ที่ 2 (PAE-W2) ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรำส่วน 4.5 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ PAE-W2 

ง) จ ำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 (PAE-W1) 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2558 ได้มีมติอนุมัติ  

1) ยกเลกิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 2,320,000,000 หุ้น ดงันี ้
ก) จ ำนวนไมเ่กิน 1,000,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำหุ้นละ 0.48 บำท 
ข) จ ำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ

บริษัท ครัง้ที่ 2 (PAE-W2) ที่เสนอขำยให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรำส่วน 4.5 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ PAE-W2 

ค) จ ำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 (PAE-W1) 

2) ยกเลิกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (PAE-W2) จ ำนวน 
1,200,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรำสว่น 4.5 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ PAE-W2 

3) ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม จ ำนวนเงิน 8,051,717,332 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 4,134,192,138 บำท 
โดยกำรตดัหุ้นสำมญัที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหนำ่ยของบริษัทจ ำนวน 3,917,525,194 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 
บำท 
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4) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกเดิม จ ำนวนเงิน 4,134,192,138 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 11,931,044,548 
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 7,796,852,410 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

5) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 7,796,852,410 หุ้น ดงันี ้
ก) จ ำนวนไมเ่กิน 6,926,852,410 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรำสว่น 1 หุ้นเดิม ตอ่ 2.5 หุ้นใหม ่

ในรำคำหุ้นละ 0.15 บำท หำกยงัคงมีหุ้นเหลือจำกกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทจำกกำรจดัสรร ให้จดัสรรหุ้นท่ีเหลอืดงักลำ่วให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั โดยบคุคลดงักลำ่วต้องไม่
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทในรำคำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำด 

ข) จ ำนวนไม่เกิน 870,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 (PAE-W1) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้ นได้มีกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 โดยมีจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สทิธิจ ำนวน 148,802 หน่วย บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงทนุที่ออกและช ำระ
แล้วที่เป็นผลจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกเดิมหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,770,740,964 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 
เพิ่มเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,770,889,766 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท ต่อกระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 
บริษัทได้รับสว่นต ่ำกว่ำมลูคำ่หุ้นจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นดงักลำ่วจ ำนวนเงิน 0.07 ล้ำนบำท ภำยหลงักำรจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ดงักลำ่ว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วรวมเป็นเงิน 2,770.89 ล้ำนบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทท่ียงัไมม่ีผู้มำใช้สทิธิจ ำนวน 1,363,302,372 
หนว่ย หมดอำยใุนปีแล้วทัง้จ ำนวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทยงัไมไ่ด้ก ำหนดนโยบำยกำรออกหลกัทรัพย์อื่นใด  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ  

บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิในแต่ละปี ภำยหลงักำรหกัภำษีและกนัส ำรอง

ตำมกฎหมำย หรือตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี ข้ึน้อยู่กับเหตุจ ำเป็นอี่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

และภำยใต้พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทต้องจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำยไม่

น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองตำมกฎหมำยไมส่ำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปันผลได้ 
 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม 

ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อ

เห็นวำ่บริษัทมีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ได้ แล้วให้รำยงำนท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

บริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.0 ของก ำไรสทุธิที่เหลือหลงัจำกหกัเงินส ำรอง 

ตำ่ง ๆ ทกุประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคับของบริษัทและตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผล

นัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ 

  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆจะขึน้อยู่กับผลประกอบควำมต้องกำรใช้เงินทุนและสภำพคล่องทำง

กำรเงินของบริษัทยอ่ยในปีนัน้ๆ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 คณะกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ตำมข้อบงัคบัของบริษัทให้มีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่
น้อยกวำ่ 5 คน และกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินอยูใ่นรำชอำณำจกัรและต้องมคีณุสมบตัิ
ตำมทีก่ฏหมำยก ำหนด  

คณะกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยเจริญ  ประจ ำแทน่ ประธำนคณะกรรมกำร 

2 ร้อยตรีสำโรช สวำ่งฤทธ์ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิสระและกรรมกำรบริษัท 

3 นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำรบริษัทกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

4 นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย กรรมกำรบริษัทและกรรมอิสระและกำรตรวจสอบ 

5 นำยสริุยะ ตนัติววิฒัน์ กรรมกำรบริษัท 

6 นำงสำวกลุสิรำ บริณตพงษ์ กรรมกำรบริษัท* กรรมกำรลำออก มีผลวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 

7 นำยพีรัช   เลศิกิจรุ่งเรือง กรรมกำรบริษัท 

8 นำยวรศกัดิ ์ ฉตัรแก้ว กรรมกำรบริษัท 

9 นำยสมพร มัง่ม ี กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 

10 นำยวีรพนัธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 

11 นำยกมัพล คปุตะวินจิ กรรมกำรบริษัท ** มีมติแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง มีผลวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 
 

ในปี 2560 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มกีรรมกำรลำออกดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำงสำวกลุสิรำ บริณตพงษ์ กรรมกำรบริษัท* กรรมกำรลำออก มีผลวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 
 

ในปี 2560 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีแตง่ตัง้กรรมกำรแทนต ำแหนง่ที่วำ่งลงดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยกมัพล คปุตะวินจิ กรรมกำรบริษัท ** มีมติแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง มีผลวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายนามดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 ร้อยตรีสำโรช สวำ่งฤทธ์ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2 นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำรตรวจสอบ 

3 นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย กรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการอิสสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายนามดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยเจริญ  ประจ ำแทน่ ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 

2 ร้อยตรีสำโรช สวำ่งฤทธ์ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

3 นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

4 นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในปี 2560 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 (ครัง้) 

 

สา
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กา
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1. นำยเจริญ           ประจ ำแทน่ - 6/6 - - - 

2. ร.ต. สำโรช         สวำ่งฤทธ์ิ - 6/6 6/6 - - 

3.นำงสำวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ - 3/6 3/6 - - 

4.นำยปัณณ์ณธีร์    ศรีวอ่งไทย - 6/6 6/6 - - 

5.นำยสมพร    มัง่มี - 6/6 - 14/14 - 

6.นำยวีรพนัธ์    ณ ระนอง  - 6/6 - 14/14 3/3 

7.นำยสริุยะ    ตนัติวิวฒัน์ - 2/6 - - - 

8.นำยวรศกัดิ ์  ฉตัรแก้ว - 3/6 - - - 

9.นำยพีรัช  เลศิกิจรุ่งเรือง - 3/6 - - - 

10. นำยกมัพล        คปุตะวินิจ** - 4/6 - - - 

* สืบเน่ืองจำกบริษัทไม่ได้จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 บริษัทจงึไม่ได้กรอกกำรเข้ำร่วมประชมุ 
**กรรมกำรแต่งตัง้ใหมม่ีมติแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งลง มีผลวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                       บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2 หน้า 57 

 

8.2 แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 

 
คณะกรรมการบริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายนามดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยสมพร มัง่ม ี กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวโุสสำยงำนปฏิบตัิกำร 

2 นำยวีรพนัธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวโุสสำยงำนบญัชีกำรเงิน 
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8.3 เลขานุการบริษัท  
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ มำตรำ 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ครัง้ที่ 1/2559 ได้มีมติแต่งตัง้ นำงสำววรำภรณ์ วงค์สิงห์โต เป็นเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท ำหน้ำที่ให้กำรสนบัสนุนกำรจัดเตรียม

ระเบียบวำระกำรประชมุท ำหนงัสอืเชิญประชมุดแูลและจดักำรประชมุจดัเก็บเอกสำรเก่ียวกบักำรประชมุและดแูลคณะกรรมกำร

และบริษัทให้ปฏิบตัิตำมกฏหมำยและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตำ่งๆที่พงึปฏิบตัิให้ถกูต้องตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ ตัง้แตว่นัท่ี 8 มกรำคม 2559 เป็นต้นไปดงันี ้

ช่ือ   นำงสำวนำงสำววรำภรณ์ วงค์สงิห์โต 

ต ำแหนง่  เลขำนกุำรบริษัท 

คณุวฒุิกำรศกึษำ/กำรอบรม 

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

 

ประวตัิกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั 
2559 – ปัจจบุนั : เลขำนกุำรบริษัท 
   บริษัท พีเออี  (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
2558 – 2559 : ผู้ช่วยเลขำนกุำรบริษัท 
   บริษัท พีเออี  (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
2556 – 2557  : ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยตรำสำรอนพุนัธ์  
   บริษัท หลกัทรัพย์ เอเซียพลสั จ ำกดั (มหำชน)  
ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

- จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรสำคญัได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุ รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท

และผู้ ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยี 

- ให้ค ำแนะน ำและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- ประสำนงำนระหวำ่งประธำนกรรมกำรบริษัทกบักรรมกำรบริหำรรวมถึงระหวำ่งบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น 

- จดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบงัคบับริษัทรวมถึงประสำนงำนให้มีกำร

ปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสง่เสริมให้กรรมกำรผู้บริหำรและบริษัทยอ่ยปฏิบตัิตำมหลกักำร

กำรกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

- ปฏิบตัิหน้ำทีต่ำมกฎหมำยหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

- ด ำเนินกำรอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด  
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(ก) ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงิน บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจน ซึ่งได้มีกำรขออนุมตัิ

จำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำย           
ที่คณะกรรมกำรก ำหนดดงัรำยละเอียดตำรำงที่แนบมำนี ้ 

 
ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ** 
ปี 2560 (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 15,000 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 10,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 
กรรมการบริษัท 6,000 
กรรมการบริหาร 6,000 

กรรมการตรวจสอบ 6,000 
หมายเหตุ *  ทัง้นีก้รรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งมำกกวำ่หนึ่งต ำแหน่ง จะได้รับคำ่ตอบแทนรำยเดือนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับ  
 ** ทัง้นีก้รณีที่คณะกรรมกำรแต่ละชดุมีกำรประชมุมำกกว่ำ 1 ครัง้ใน1 เดือนให้จ่ำยเบีย้ประชมุส ำหรับกรรมกำรชดุนัน้เพียง 1 

ครัง้ตอ่ 1 เดือนเทำ่นัน้ 
 

(ข) สรุปการจ่ายและ ในปี 2560 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีดังนี ้  

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท 

และผู้บริหำร 

                      คำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน                                                    
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี2558 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

รวม (บาท) 

1. นำยเจริญ           ประจ ำแทน่ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 75,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 600,000 675,000 

2. ร.ต. สำโรช         สวำ่งฤทธ์ิ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 50,000 ไมไ่ด้เป็น 360,000 440,000 

3.นำยปัณณ์ณธีร์    ศรีวอ่งไทย ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 30,000 ไมไ่ด้เป็น 240,000 276,000 

4.นำงสำวอรชลุี  หลอ่สมิทธิกลุ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 18,000 18,000 ไมไ่ด้เป็น 240,000 276,000 

5.นำยสมพร    มัง่มี ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 240,000 270,000 

6.นำยวีรพนัธ์  ณ ระนอง ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 30,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 240,000 270,000 

7.นำยสริุยะ ตนัติวิวฒัน์ ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 12,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 120,000 132,000 

8.นำงสำวกลุสิรำ      บริณตพงษ์* ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ - ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 56,000 56,000 

9.นำยวรศกัดิ             ฉัตรแก้ว ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 18,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 120,000 138,000 

10.นำยพีรัช            เลิศกิจรุ่งเรือง ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 12,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 120,000 132,000 

11 นำยกมัพล            คปุตะวินิจ** ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 18,000 ไมไ่ด้เป็น ไมไ่ด้เป็น 64,000 82,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2,771,000 
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- หมำยเหต ุ-  
*กรรมกำรลำออก (โดยกรรมกำรไมไ่ด้คำ่ตอบแทนเน่ืองจำกลำออกก่อนถึงก ำหนดกำรประชมุในครัง้นัน้ๆ 
**กรรมกำรแตง่ตัง้ใหมแ่ทนต ำแหน่งที่วำ่งลง  
 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปี 2560       (หน่วย : พันบาท) 

ค่าตอบแทน รวมบริษัทย่อย เฉพาะบริษัท 
2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 18,364 17,597 9,427 9,007 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,514 2,588 575 555 

รวม 20,878 20,185 10,002 9,562 

**หมำยเหตคุำ่ตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน คำ่เบีย้ประกนัชีวิตกลุม่และอบุตัิเหตกุลุม่ คำ่เบีย้ประกนัสขุภำพและประกนัสงัคม  

ค่าตอบแทนอื่นๆของกรรมการ  
- ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริษัทไมไ่ด้คำ่ตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจำกคำ่เบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนรำยเดือน 
 

8.5 บุคลากร  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน) มีพนกังำนทัง้สิน้จ ำนวน 
 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท 

2559 2560 
พนักงานรายเดือนประจ า 128 120 
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว 46 102 
พนักงานรายวนั 295 273 

รวม 469 495 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทยอ่ย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) มีพนกังำนทัง้สิน้จ ำนวน 

 
ฝ่ายงาน 

จ านวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท 

2559 2560 

พนักงานรายเดือนประจ า 281 242 
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว 4 2 
พนักงานรายวนั 2 - 

รวม 287 244 
 

**บริษัทได้ให้ค่ำตอบแทนอ่ืน/สวสัดิกำรพนักงำน ในรูปแบบ กองทนุประกันสงัคม, กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ,กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี,กำร
ประกนัสขุภำพกลุ่ม,กำรประกันชีวิตกลุ่ม, กำรประกนัอบุตัิเหตกุลุ่ม,กำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลแก่พนกังำน ทัง้ OPD และ IPD ตำมวงเงินของ
ต ำแหน่งงำนที่ได้รับผิดชอบ สว่นคำ่ตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนกังำนในรูปแบบ คำ่ลว่งเวลำ คำ่ครองชีพ และเบีย้เลีย้ง คำ่เดินทำงและที่พกัในกรณีที่
พนักงำนปฏิบตัิงำนนอกสถำนที่ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จดัสรรตำมควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบของงำนที่ได้รับมอบหมำยและตำม
ต ำแหน่งงำนที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีกำรจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม วรรณ 
จ ำกดั (บลจ.วรรณ) ตัง้แตปี่ 2557 โดยมีกำรกนัส ำรองเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพในอตัรำตำมอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน   
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ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  มีข้อพิพำททำงกฎหมำยกับลกูจ้ำงที่ค้ำง

พิจำรณำมำจำกปีก่อนอยู่รวม 1 คดี  เนื่องจำกในปีก่อนนัน้บริษัทฯได้มีกำรเลกิจ้ำงพนกังำนตำ่งชำติ เพื่อจ้ำงพนกังำนชำวไทยที่

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเท่ำเทียมกนัเข้ำมำท ำงำนแทนโดยได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำทกุประกำรแต่พนกังำนต่ำงชำติไม่ยินยอม 

จึงได้เกิดเป็นคดีควำมฟ้องร้องขึน้ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรสู้คดีตำมกฎหมำยและหลกัฐำนอ้ำงอิงที่ถูกต้องซึ่งมีรำยละเอียด

เก่ียวกบัคดีควำม ดงันี ้ 

คดีที่ 1.  ศาลแรงงานกลาง (เป็นกำรจ้ำงตำมสญัญำจ้ำงเฉพำะโครงกำร) 

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

รำยละเอียด  เรียกร้องกรณีเลิกจ้ำง ค่ำชดเชย คำ่บอกกลำ่วลว่งหน้ำ คำ่วนัหยดุพกัประจ ำปี เงินทดรอง เงินคำ่จ้ำงค้ำง 

รวมเป็นเงิน  1,684,520  บำท  และ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  โต้แย้ง/ฟ้องแย้งเรียกค่ำเสียหำยเป็นเงิน 

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/ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยงัศำลฎีกำ วนัที่ 3 พฤษภำคม 2555 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ

ศำลฎีกำ    

5.3       คดีอื่น ๆ  

นอกจำกคดีและข้อพิพำทดงัแจ้งตำม 5.1 และ 5.2 ข้ำงต้นแล้ว  บริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไม่สิน้สดุ ซึ่ง

บริษัทเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีที่มีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ที่มีจ ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือสงูกวำ่ร้อย

ละ10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่ใช่คดีที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญัไม่ว่ำจะเป็นคนงำนที่

สิน้สดุสญัญำจ้ำงตำมโครงกำรหรือคูส่ญัญำทำงกำรค้ำและไมม่ีคดีที่ไมไ่ด้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแตอ่ยำ่งใด    
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

แผนกำรพฒันำบคุลำกรในยคุ Thailand 4.0  เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ให้

ก้ำวทนัสอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจจะต้องแข่งขนักันด้วยควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวตักรรม บริษัทจึงมุ่งเน้น

สงัคมของกำรมีส่วนร่วมให้เกิดขึน้ภำยในองค์กร และสร้ำงโอกำสให้พนกังำน รวมถึงลกูค้ำที่ซือ้สินค้ำและบริกำรขององค์กร 

สำมำรถมีสว่นร่วมแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปันควำมรู้และควำมสร้ำงสรรค์กนัได้ตลอดเวลำ และน ำเทคโนโลยีมำใช้

ทัง้เร่ืองของกำรบริหำรจดักำร เช่น กำรลำ กำรจองรถ กำรจองห้องประชมุ ออนไลน์ผำ่นระบบ Intranet และมีกำรแจ้งเตือนผำ่น 

Mobile Technology  เช่นเดียวกนั และในอนำคตอำจมีกำรขยำยระบบกำรสือ่สำรต่ำงๆ มำกขึน้เร่ือยๆ เนื่องจำกบริษัทมีสำขำ

ในหลำยจงัหวดั ท ำให้ทกุอยำ่งใกล้แคเ่อือ้มในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจดักำร เป็นต้น   

ทัง้นี ้บริษัทก็ยงัมีแผนพฒันำทรัพยำกรมนษุย์ ท่ีใช้เป็นนโยบำยในกำรบริหำรและพฒันำบคุลำกร ที่มีควำมจ ำเป็น และ

เช่ือมโยงแผนกลยทุธ์ของบริษัทดงันี ้

แผนก าลังคน  

ก ำหนดขึน้เพื่อที่จะบริหำรและควบคมุอตัรำก ำลงัคนของบริษัทให้เพียงพอกบัแผนงำนของบริษัท ในแผนก ำลงัคนก็จะ

มีกำรก ำหนดอตัรำก ำลงัที่เหมำะสม ในแตล่ะช่วงเวลำ 

แผนการสรรหาพนักงาน  

แผนนีจ้ะเป็นแผนที่ตำมมำจำกแผนก ำลงัคน เมื่อเรำรู้แล้วว่ำแผนก ำลงัคนของเรำเป็นเท่ำไหร่ สิ่งถดัไปก็คือ เรำจะหำ

คนที่จะต้องเพิ่มขึน้เหลำ่นัน้ เมื่อไหร่ และคณุสมบตัิต้องเป็นอยำ่งไร 

แผนการพัฒนาบุคคล  

แผนนีจ้ะเป็นแผนถัดมำที่บอกเรำว่ำ พนักงำนในบริษัทมีใครบ้ำงที่จะต้องถูกพัฒนำในเร่ืองอะไร บำงองค์กรก็วำง

แผนกำรพฒันำเป็นลกัษณะภำพรวม ว่ำในปีหน้ำที่มีแผนกลยทุธ์แบบนีแ้ล้ว เรำต้องพฒันำเร่ืองอะไรให้กับพนกังำนบ้ำง ก็จะ

ก ำหนดออกมำเป็นหลกัสตูรที่จ ำเป็น รวมทัง้ก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรพฒันำบคุคลด้วย 

แผนการรักษาพนักงาน  

แผนงำนนีจ้ะสะท้อนออกมำเป็นแผนในด้ำนกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของบริษัท โดยจะต้องสอบถำม

ตนเองวำ่ เรำยงัมีอะไรท่ีจะต้องพฒันำในแง่ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร เพื่อที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรรักษำพนกังำนของบริษัท

ให้อยูท่ ำงำนกบัเรำด้วยควำมเต็มใจ 

แผนการทดแทนต าแหน่ง  

ภำษำองักฤษเรียกกวำ่ Succession Plan ก็คือ มีกำรวำงแผนวำ่ต ำแหน่งงำนหลกัๆ ท่ีมีพนกังำนด ำรงต ำแหน่งอยู่นัน้ 

ถ้ำเกิดจะต้องมีคนขึน้มำแทน ใครท่ีจะสำมำรถขึน้มำแทนได้ รวมทัง้จะต้องพฒันำผู้ที่จะขึน้มำทดแทนนัน้ในเร่ืองอะไรบ้ำง 

การอบรมประจ าปี 2560  

 บริษัท จัด In-house จ ำนวน 17 หลกัสตูร จัด Public จ ำนวน 36 หลกัสตูร รวม 53 หลกัสตูร มีบุคลำกรที่ได้รับกำร

อบรม จ ำนวน 427 โดยแบง่เป็นะดบัปฏิบตัิกำร 443 คน ระดบัผู้บงัคบับญัชำ 64 คน และระดบับริหำร 1 คน 
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9 การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมกำรได้ตระหนกัถึงหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและปฏิบตัิตำมหลกับรรษัทภิบำล รวมถึงข้อพึงปฏิบตัิที่ดี

ส ำหรับกรรมกำรตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจนโดยมีกำร

ก ำกบัดแูลและติดตำมอยำ่งตอ่เนือ่ง นอกจำกนี ้ยงัก ำหนดให้มีกำรพฒันำและปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจตลอดจนพฒันำบคุลำกร

อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทอนัสง่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นด้วยเช่นกนัทัง้นีบ้ริษัทได้และบริษัท     

พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีอดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคณุธรรม ซื่อสตัย์ โปร่งใส และเป็นไปตำมหลกักำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ และมีควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำน

กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก ำหนด

ในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม เพื่อป้องกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทจึงได้จดัท ำ “นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่” 

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลำกรทกุระดบัยึดถือเป็น

บรรทดัฐำนในกำรปฏิบตัิงำน 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

 ในปี2560 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำร 4 ชุด คือคณะกรรมกำรบริษัท ,คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ, คณะกรรมกำรบริหำร,และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

โดยที่บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัินโยบำย และกำรอนมุตัิและกำรแก้ไขแผนงบประมำณ
ประจ ำปี ในขณะที่คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิและแก้ไขแผนธุรกิจ 

ในสว่นของกำรอนมุตัิกำรลงทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท แต่อ ำนำจอนุมตัิดงักล่ำวจะขึน้อยู่กับ
ขนำดของรำยกำรตำ่ง ๆ ข้ำงต้น โดยที่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิธุรกรรมข้ำงต้นในเร่ืองของกำรบริหำรงบประมำณใน
ภำพรวมบริษัทโดยไมจ่ ำกดัวงเงิน ในขณะท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิของกำรจดัซือ้สนิค้ำและบริกำร 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิต่ำง ๆ ก่อนกำรเข้ำท ำธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญำทำงกำรเงิน อำทิ
เช่น ในขณะที่คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิธุรกรรมข้ำงต้นในเร่ืองของงบประมำณกำรลงทนุ กำรอนมุตัิใบขอซือ้สินค้ำ
และบริกำรโดยไม่จ ำกดัวงเงิน และกำรอนมุตัิใบสัง่ซือ้ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท และกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำรับรอง ค่ำ
เดินทำง คำ่ใช้จ่ำยประจ ำเดือน รวมถึงกำรอนมุตัิกำรเบิก/เคลีย่ร์เงินทดลองจ่ำย โดยไมจ่ ำกดัวงเงิน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรชดุตำ่ง ๆ 
ของบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่และขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ ดงันี ้
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1. คณะกรรมการบริษัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 10 ทำ่นดงันี ้

1. นำยเจริญ   ประจ ำแทน่ ประธำนคณะกรรมกำร 
2. ร้อยตรีสำโรช  สวำ่งฤทธ์ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิสระและกรรมกำรบริษัท 
3. นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำรบริษัทกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย กรรมกำรบริษัทกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยสริุยะ  ตนัติวิวฒัน์ กรรมกำรบริษัท 
6. นำงสำวกลุสิรำ บริณตพงษ์ กรรมกำรบริษัท** กรรมกำรลำออก มีผลวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 
7. นำยพีรัช   เลศิกิจรุ่งเรือง กรรมกำรบริษัท 
8. นำยวรศกัดิ์  ฉตัรแก้ว  กรรมกำรบริษัท  
9. นำยสมพร  มัง่มี  กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร  
10. นำยวีรพนัธ์  ณ ระนอง กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 
11. นำยกมัพล  คปุตะวินิจ กรรมกำรบริษัท ** มีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง  

มีผลวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2560 

โดยมีนำงสำววรำภรณ์  วงค์สงิห์โต   เป็นเลขำนกุำรบริษัท  
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ตำมข้อบังคับบริษัทคณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซือ่สตัย์สจุริตและระมัดระวงัรักษำผลประโยชน์
ของบริษัท โดยคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
แทนคณะกรรมกำรก็ได้ เว้นแต่เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น กำรขำยหรือโอน
กิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่นกำรเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทเป็นต้น 
 คณะกรรมกำรของบริษัทจะต้องประชมุอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยกำรประชมุคณะกรรมกำรให้จดัขึน้ ณ ที่อนัเป็น
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกประธำน
กรรมกำรจะก ำหนด 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท  และมติ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สจุริต 

2. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำย
ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร 
และฝ่ำยจดักำรจดัท ำ 

3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำร กรรมกำร
ผู้จดักำร ฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดงักลำ่ว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
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4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท อยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณของ
บริษัท 

5. ก ำกบั ดูแล สอบทำนให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินที่โปร่งใส ถกูต้อง เพียงพอ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคุม
ภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน และด้ำนกำรเงิน 

6. จดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
และลงลำยมือช่ือเพื่อรับรองงบกำรเงินดังกล่ำว  เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 

8. จดัให้มีนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรตำมหลกัธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และกำรปรับใช้
นโยบำยดงักล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่ำบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
กลุม่ด้วยควำมเป็นธรรม 

9. พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติ
บ ริษัทมหำชนจ ำกัด  พ .ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่ม เติม ) พระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบงัคบั และ /หรือ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง เข้ำด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร  
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยดงักลำ่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

11. พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทได้ 

12. พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริษัท รวมทัง้ พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำร
ดงักลำ่วตำมที่เสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

13. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจที่เหมำะสม 

14. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เข้ำร่วมหลกัสูตรสมัมนำต่ำง ๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้ 

15. ดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 
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องค์ประกอบและการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรของบริษัทต้องมีจ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด

ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และต้องมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

โดยกำรเลอืกตัง้กรรมกำรนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ

พงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจได้รับกำร

เลอืกตัง้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้อีก หำกที่ประชมุได้เลอืกเข้ำด ำรงต ำแหนง่ใหมอ่ีกครัง้ กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกนัว่ำผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยูใ่น

ต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือจำกถึงครำวออกตำมวำระให้กรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระ

ของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยู่ในต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระที่ยงั

เหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน โดยมติของกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงั

เหลอือยู ่
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2.คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 3  ทำ่นดงันี ้

1. ร้อยตรีสำโรช  สวำ่งฤทธ์ิ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

2. นำงสำวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ  กรรมกำรตรวจสอบ/ เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

3. นำยปัณณ์ณธีร์   ศรีวอ่งไทย  กรรมกำรตรวจสอบ/เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำยและกฏระเบียบ 

โดยมีนำงสำวนิษฐกำนต์ ช้ำงเกต ุ  เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ / เป็นผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนบญัชี  

โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครัง้ละ 2  ปี โดยกฏบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยวัตุประสงค์ของกำรตัง้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่  

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี ้

1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน  (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน  (internal audit)                

ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ      
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำร
ตรวจสอบภำยใน 

3.  สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์และกฎหมำย
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอคำ่ตอบแทนของ
บคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5.  พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

6.  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ก.  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท  
ข.  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท  
ค.  ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง.  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี  
จ.  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
ฉ.  จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น  
ช. ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter)  
ซ.  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ  ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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3 .คณะกรรมการบริหาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 2  ทำ่นดงันี ้

1. นำยสมพร มัง่มี  กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร /เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

2. นำยวีรพนัธ์ ณ ระนอง กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร/เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

โดยมีนำงสำวสโรชำ ขมัพำนนท์    เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร  
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ผู้บริหาร 

1.     ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยน ำ
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) มำพฒันำระบบ และปรับใช้อยำ่งจริงจงั 

2.  ก ำหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์ และแนวทำงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
3.  ก ำหนดข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของพนกังำน 
4. ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และพิจำรณำคดัเลอืกโครงกำรท่ีเข้ำร่วมประมลูงำน เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรระดบัสงูตอ่ไป 
5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน พนกังำน ระดบับงัคับบญัชำหวัหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่ 
6.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรปรับอตัรำคำ่จ้ำง เงินเดือน ผลตอบแทนตำ่งๆ 
7.  พิจำรณำอนมุตัิ และด ำเนินกำรประมลูงำน หรือรับจ้ำงท ำของกบัหนว่ยงำน หรือบคุคลตำ่งๆ 
8.  ด ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ ท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรของบริษัทให้ด ำเนินกำรได้ 

 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ในกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จดักำร/คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำ

เบือ้งต้น ในกำรกลัน่กรองสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและเข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ได้ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป  
 วิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรนัน้ ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสมทัง้ทำงด้ำน
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ำมำเป็นกรรมกำร ทัง้นีม้ติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนน
เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไมม่ีคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรโดยเฉพำะทัง้นี ้ในกำรคดัเลือกบคุคลที่จะได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรจะพิจำรณำจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและแผนในอนำคต จึงได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรโดยจะต้องเป็นผู้ที่
มีควำมรู้ในเร่ืองธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำร
เสนอช่ือกรรมกำรที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อบรรลเุจตนำรมณ์ของบริษัท และกำรแต่งตัง้กรรมกำรมีหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรให้ถือวำ่ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2)ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียว

หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

(3)บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือ
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 
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4 .คณะกรรมการอิสระ บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 4  ทำ่นดงันี ้

1. นำยเจริญ ประจ ำแทน่  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระ 

   เป็นกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ / และมีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

2. ร้อยตรีสำโรช  สวำ่งฤทธ์ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
   เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 

3. นำงสำวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
   เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

4. นำยปัณณ์ณธีร์   ศรีวอ่งไทย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
   เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกฏหมำยและกฏระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ -v’ 

โดยมีนำงสำววรำภรณ์ วงค์สงิห์โต    เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรอิสระ / เป็นผู้ มีควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร  
 

 

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
กรรมกำรอิสระบริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัทที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบ ริษัท ทัง้นี ้บริษัทมี
นโยบำยแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ และมีกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 3 คน โดยหลกัเกณฑ์ใน
กำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมำท ำหน้ำที่เป็น
กรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชน และกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีวฒุิกำรศึกษำ 
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์ท ำงำน และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ประกอบกันเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นี  ้หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ 
คณะกรรมกำรบริษัทอำจแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่แทน โดยกรรมกำรอิสระท่ี
เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรอิสระท่ีตนแทน 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำตออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  

 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ        
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

 ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ขออนญุำต 
ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ขออนญุำต เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ 
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 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขอ
อนญุำตออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ 

 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขันที่มีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัใน
ห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับ
กิจกำรของบริษัท 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท  
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5 . คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 6  ทำ่นดงันี ้

1. นำยวีรพนัธ์  ณ ระนอง ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/เป็นผู้ มีควำมรู้ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

2. นำยกมัพล  คปุตะวินิจ คณะกรรมกำร/เป็นผู้ มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

3. นำยจำรึก  พรหมสวุรรณ คณะกรรมกำร/เป็นผู้ มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

4. นำยกิตติพงษ์    ตนัฑิกลุ    คณะกรรมกำร/เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ด้ำนคณุภำพ ควำมปลอดภยั สขุภำพ และสิง่แวดล้อม 

5. นำยผดงุ   นพูิมพ์  คณะกรรมกำร/เป็นผู้ มีควำมรู้ด้ำนคณุภำพ ควำมปลอดภยั สขุภำพ และสิง่แวดล้อม 

6. นำงสำววิภำพรรณ  แสนสขุ  คณะกรรมกำร/เป็นผู้ มีควำมรู้ด้ำนคณุภำพ ควำมปลอดภยั สขุภำพ และสิง่แวดล้อม 

นำงสำวศิริวรรณ  จนัทร์ดวง   เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรควำมเสีย่ง/เป็นผู้ มีควำมรู้ด้ำน คณุภำพ ควำมปลอดภยัสขุภำพและสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและกรอบด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

- ประเมินควำมเสีย่งตำ่งๆ ทัง้ทีเ่กิดจำกปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก 

- เสนอแนะแนวทำง ป้องกนั และ/หรือแนวทำง ลดระดบัควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

- ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อลดควำมเสีย่งอยำ่งตอ่เนื่องและเหมำะสมกบัสภำวะกำรด ำเนินธุรกิจ 

- ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง โดยรวมถึงควำมมีประสทิธิผลของระบบและกำรปฏิบตัิตำม

นโยบำยที่ก ำหนด 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม  
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยโดยได้ให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 -ฝ่ำยบริหำรได้สง่กรรมกำรบริหำรท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัท เข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย
ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลและควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจ  

-กำรก ำกบัดแูลให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมกีำรปฏิบตัิที่ไปเป็นตำมอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำร รวมถึงมีกำรเปิดเผย
ข้อมลูและด ำเนินกำรใดๆให้เป็นไปตำมกฏหมำยวำ่ด้วยกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง  

-มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส และกรณีที่มี
เร่ืองที่มีนยัส ำคญั เช่นกำรเพิ่มทุน ลดทนุ หรือกำรเลิกบริษัทย่อย ให้แจ้งกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนทกุครัง้ เพื่อมีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนมุตัิก่อนด ำเนินกำรอื่นใด  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   
นโยบำยและวิธีกำรดแูลผู้บริหำรในกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรได้ตระหนกัถึงหลกักำรก ำกบั

ดแูลกิจกำรท่ีดีและปฎิบตัิตำมหลกับรรษัทภิบำลรวมถึงข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนโดยมีกำรก ำกบัดูแลและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนีย้งั
ก ำหนดให้มีกำรพฒันำและปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจตลอดจนพฒันำบุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัท อนัส่งให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อผู้ ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 59 แห่งพรบ. หลกัทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 บริษัทยงัได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทซึ่งหมำยถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
ต้องจดัท ำรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตนตำมแบบ และภำยใน
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ระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อบังคับว่ำด้วย กำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และน ำส่งให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ส ำหรับกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน พนกังำนสำมำรถลงทุนในหลกัทรัพย์ได้  โดยต้องไม่ใช้
ข้อมูลภำยในกำรซือ้ขำย และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และให้ปฏิบตัิตำมระเบียบกำรก ำกับดูแลกำรใช้
ข้อมูลภำยใน พนกังำนที่รับทรำบข้อมูลภำยในอนัมีสำระส ำคญัหรือมีผลกระทบต่อรำคำของหลกัทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนัน้ยงัไม่ได้
เปิดเผยในตลำดหลกัทรัพย์ ห้ำมใช้ข้อมูลภำยในเพื่อซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสำธำรณชน  เพื่อให้กำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจำกข้อมลูภำยในถือเป็นปัจจยัส ำคญัที่นกัลงทนุใช้ในกำรตดัสินใจลงทนุ อำทิเช่น ข้อมูล
เก่ียวกบักำรซือ้หรือขำยกิจกำร กำรได้รับงำนโครงกำรต่ำงๆ หรือข้อมูลทำงกำรเงินอื่นๆ กำรเปิดเผยข้อมูลภำยในไม่สำมำรถ
กระท ำได้ หำกไม่มีเหตุผลเพียงพอในทำงกฎหมำยและไม่ได้รับกำรยินยอมจำกผู้มีอ ำนำจของบริษัท  และพนกังำนที่รู้หรือมี
โอกำสได้ลว่งรู้ข้อมลูภำยในของบริษัท จะท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ที่ก ำหนด และพนกังำนนัน้ต้องรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตอ่บริษัท     

บริษัทมีกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยได้ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อกัษรใน
คู่มือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนเมื่อแรกเข้ำท ำงำน โดยสรุป
นโยบำยที่ส ำคญัดงันี ้

- บริษัทจะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เก่ียวกบัหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท
โดยตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภำวะตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์  

- ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนด
โทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และจดัสง่ส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รำยงำนต่อส ำนกังำน 
ก.ล.ต. 

- บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้ บริหำร รวมถึงผู้ ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
ผู้ จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำและผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรัพย์ จะต้องระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัท จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร
และผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่งดกำร
ซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง ภำยหลงักำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้วรวมทัง้ห้ำมไม่ให้เปิดเผย
ข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอื่นบริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมลูภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่น
ตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่กำรตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำนซึ่งกำรลงโทษจะ
พิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ๆ 

- ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน ซึ่งตนได้ลว่งรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ มำ
ใช้เพื่อกำรซือ้หรือขำยหรือเสนอซือ้หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรง
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หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้
ผู้อื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

- ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนที่ลำออกแล้วเปิดเผย
ข้อมูลภำยใน หรือควำมลบัของบริษัท ตลอดจนข้อมูลควำมลบัของคู่ค้ำของบริษัทที่ตนได้รับทรำบจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้
บคุคลภำยนอกรับทรำบ แม้วำ่กำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วจะไมท่ ำให้เกิดผลเสยีหำยแก่บริษัท และคูค้่ำของบริษัท 

- กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน มีหน้ำที่เก็บรักษำควำมลบั และ/
หรือ ข้อมลูภำยในของบริษัท และมีหน้ำที่ในกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท เพื่อประโยชน์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เทำ่นัน้ ทัง้นี ้
ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทน ำควำมลบั และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัท
อื่นท่ีตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำง 

** เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลที่ดี บริษัทยงัมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรแจ้งกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทของ
ตนเองรวมทัง้คู่สมรถ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภำวะ ตลอดจนบคุคลที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทรำบ และให้น ำส่งส ำเนำกำรถือครองหลกัทรัพย์ (แบบ59-2) ที่ได้รำยงำนต่อ
ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ต่อเลขำนุกำรบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐำนและรำยงำนต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี    
คำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2560 บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกดั (ส ำนกังำน)                

                                                                                                                                      (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 

รวมค่าสอบบัญช ี 2,160,000 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจ าปี 2560   

- จ ำนวน 2,160,000 บำท -  

2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 

- จ ำนวน 28,430.00 บำท – 
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9.7 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทได้มีกำรปฏิบตัิที่เป็นไปตำมข้อพงึปฏิบตัิที่ดตีำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ีตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ของ

ประเทศไทยดงันี ้

    ลูกค้า  
บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกลุ่มลกูค้ำของบริษัทไม่ว่ำจะเป็นลกูค้ำรำยย่อย หรือลกูค้ำรำยใหญ่เป็นอย่ำงยิ่ง จะเห็นได้

จำกกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภำพ บริกำรที่ดี และตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ ท ำให้บริษัทมีลกูค้ำหลกัๆให้
ควำมไว้วำงใจและพร้อมจะขยำยงำนไปด้วยกนั  

 เจ้าหนีแ้ละคู่ ค้า 
บริษัทเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใสต่อเจ้ำหนีข้องบริษัทอีกทัง้ได้พยำยำมด ำเนินกำรช ำระหนี ้และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ได้ให้

ไว้กับเจ้ำหนี ้ถึงแม้ว่ำบริษัทจะประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงินอย่ำงมำกในปีที่ผ่ำน แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จ ำเนินกำรทุก
วิถีทำงที่จะท ำให้สำมำรถช ำระหนีใ้ห้กบัเจ้ำหนีไ้ด้ ทัง้นีท้ัง้นัน้ บริษัทได้ด ำเนินกำรทกุอยำ่งภำยใต้หลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดทำง
กฎหมำยอย่ำงชัดเจน ในส่วนของคู่ค้ำนัน้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน และกำรจัดซือ้จัดจ้ำงไว้อย่ำงเหมำะสม 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งถกูต้อง ละเอียดรอบคอบ และโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

 พันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ 
บริษัทด ำเนินงำนด้วยควำมสจุริต เป็นธรรม และให้เกียรติพนัธมิตรและคู่แข่งทำงธุรกิจเสมอ  รวมทัง้ไม่แสวงหำข้อมลู

ของพนัธมิตรและคูแ่ขง่ทำงธุรกิจ เพื่อน ำมำด ำเนินงำนอยำ่งไมโ่ปร่งใส  

 พนักงาน 
พนักงำนของบริษัทถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรที่จะท ำให้บริษัทด ำเนินงำนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัท ได้

ตระหนกัและให้กำรสนบัสนนุพนกังำนในกำรท่ีจะพฒันำควำมรู้และทกัษะของตนให้สำมำรถน ำมำสร้ำงประโยชน์ให้กบังำนและ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมและก่อสร้ำง 
อตุสำหกรรมปิโตรเคมี และให้บริกำรแก่อตุสำหกรรมน ำ้มนัและก๊ำซ ทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน  ดงันัน้ พนกังำนทกุคนจึงต้องใช้
ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ บวกกบัประสบกำรณ์กำรท ำงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ  บริษัทจึงมีกำรจดัสง่
พนกังำนเข้ำร่วมอบรมสมัมนำ ฝึกฝน รวมทัง้เข้ำทดสอบเพื่อมัน่ใจในคณุภำพของกำรท ำงำนเร่ือยมำ จนบริษัทได้เป็นที่รู้จกัใน
กลุ่มลูกค้ำวงกว้ำงมำกยิ่งขึน้   และบริษัทได้จัดกิจกรรมเช่ือมควำมสมัพันธ์ระหว่ำงพนักงำน ผู้ บริหำร และคณะกรรมกำร         
เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตส ำนึกรักองค์กรด้วยกิจกรรม Big Cleaning & Greening Day ขึน้ที่ส ำนักใหญ่โดยใช้หลกักำรของ      
5 ส.ทัง้นีก็้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนกัว่ำบริษัทสำมำรถที่จะท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม
สำมคัคี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่จะท ำให้บริษัทประสบควำมส ำเร็จได้ 

 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบัสทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงอย่ำงเป็นอิสระ กำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคัญของบริษัทเช่นกำรแต่งตั ง้กรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี รวมทัง้สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทอย่ำง
ถกูต้องและครบถ้วน 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมกำรได้จดัให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบบญัชี และอำจมีกำรเรียก
ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตำมแต่จะมีวำระส ำคญัที่จะต้องให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ และ/หรือ ลงมติเพื่อตดัสินใจโดยในปีที่
ผ่ำนมำนัน้ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ตำมระเบียบขัน้ตอน ดงันี  ้** ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทไม่ได้มีกำร
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเนื่องจำกบริษัทได้อยู่ในสถำนะ NC ระยะที่ 1และ NC ระยะที่ 2  เนื่องจำกศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำสัง่ไม่
อนญุำตให้บริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี2560 เพรำะบริษัทอยู่ในระหว่ำงถกูด ำเนินคดีฟืน้ฟกิูจกำร บริษัทจึงน้อมรับค ำสัง่ศำล
และได้สง่หนงัสอืแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้นทรำบแล้ววำ่บริษัทไมไ่ด้มีกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2560แตอ่ยำ่งใด** 

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี  

บริษัทได้มีกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำวนั เวลำ สถำนท่ี รวมถึงระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี และ Record Date เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ซึ่งก่อนวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีนัน้ บริษัทได้
จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำมำกกวำ่ 7 วนั และโฆษณำบอกกลำ่วผำ่นหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนกำร
ประชมุมำกกวำ่ 3 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมก่อนกำรตดัสินใจลงมติในวนัประชุม โดยหนงัสือ
เชิญประชุมจะประกอบด้วยวำระกำรประชุม รำยละเอียดในแต่ละวำระ ควำมเห็นของกรรมกำรอย่ำงชัดเจน และเอกสำร
ประกอบเพิ่มเติม อำทิเช่น หนงัสือมอบฉันทะ รำยงำนประจ ำปีในรูปแบบ CD ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ซึ่งหำกผู้ ถือหุ้น
ทำ่นใดต้องกำรรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ฉบบัรูปเลม่ ก็สำมำรถติดตอ่ขอรับได้จำกเลขำนกุำรและฝ่ำยกิจกำรบริษัทตำมที่ได้
แจ้งไว้ภำยในหนงัสอืเชิญประชมุ 

ในวันประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

ในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมำออกเสียงแทนตนในกำรประชุมสำมญัผู้
ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรำยละเอียดกำรมอบฉันทะลงในหนงัสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม 
รวมทัง้ให้แนบเอกสำรตำมที่ก ำหนดให้ถกูต้อง โดยสง่ให้บริษัทฯ ตำมวนัท่ีได้ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ หรือให้ผู้ รับมอบน ำมำยื่น 
ณ จุดลงทะเบียนหน้ำห้องประชุม เพื่อแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุมซึ่งในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้
ถือหุ้นซกัถำม และ/หรือ แสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระและเท่ำเทียมกนัในแตล่ะวำระก่อนที่จะมีกำรลงมติ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ รับ
ค ำอธิบำยที่ชัดเจนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในวำระนัน้ๆ อีกทัง้ยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถำมข้อสงสยัภำยหลงัจำกกำร
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่ก ำหนดเสร็จสิน้ประธำนและคณะกรรมกำรจะเป็นผู้ ให้ค ำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ ถือหุ้น และ/
หรือ อำจมอบหมำยให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ เป็นผู้ตอบค ำถำม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องกำรรำยละเอียดเชิงลึก
ของข้อมลู ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมของผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ถือ
คะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียง ถ้ำมีคะแนนเสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสยีงเพิ่ม
อีก 1 เสียงเพื่อชีข้ำดทัง้นี ้กำรประชุมได้จัดขึน้เป็นภำษำไทย แต่ได้มีกำรจัดเตรียมเอกสำรและเจ้ำหน้ำที่ในกำรแปลข้อมูล
ภำษำองักฤษเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชำวตำ่งชำติสำมำรถท ำควำมเข้ำใจกำรประชมุได้โดยง่ำย 

ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

บริษัทได้น ำส่งมติที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวนัประชุม และน ำส่งรำยงำนกำร
ประชุมสำมญัสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร และลงนำมรับรองโดย
ประธำนในที่ประชมุ พร้อมทัง้เลขำนกุำรบริษัทภำยใน 14 วนัหลงัจำกวนัประชมุ อยำ่งถกูต้อง และครบถ้วน 
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การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในกำรเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมำเข้ำร่วมประชุมหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมำออกเสยีงแทนใน
กำรประชมุได้ หรืออำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบอ ำนำจในกำรออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุแทนก็
ได้ทัง้นี ้ได้มีกำรแนบข้อมูลของกรรมกำรอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้ทรำบข้อมูลของผู้ ที่ตนจะไว้วำงใจให้
ด ำเนินกำรลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมลูและรำยละเอียดกำรมอบฉนัทะลงในหนงัสือมอบฉนัทะที่ได้แนบสง่ไปพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท มีกำรใช้ระบบบำร์โค๊ดนบัคะแนนในแต่ละวำระของกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อควำมถกูต้องและแม่นย ำในกำรนับ
คะแนน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงมติ และถูกต้องและฉับไว โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงที่จะท ำกำรลงคะแนนเท่ำกับจ ำนวนหุ้ นที่ตนถือ โดยใช้ใบ
ลงคะแนนที่ได้รับ ในกำรนบัคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงจำกผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งในแต่ละวำระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจำกคะแนนทัง้หมด โดยเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรเก็บใบ
ลงคะแนนเสยีงจำกผู้ ถือหุ้นแล้วน ำมำสรุปผลให้ทรำบโดยรวมผลคะแนนจำกระบบบำร์โค๊ดที่นบัคะแนนอยำ่งถกูต้องและแมน่ย ำ 

การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และค าถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนจะเปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวำระนัน้ๆ ตำม
ควำมเหมำะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องกำรซักถำมกรุณำแจ้งช่ือและนำมสกุลให้ที่ประชุมทรำบก่อนซกัถำมหรือแสดงควำม
คิดเห็นด้วยทกุครัง้ ทัง้นี ้ในวำระแต่งตัง้คณะกรรมกำร ประธำนในที่ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือกรรมกำรเพื่อ
แตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร และได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวำระเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมในวำระอื่นๆ อีกด้วย 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมกำรได้ก ำกบัดแูลและวำงระบบกำรบริหำรจดักำรโดยให้ควำมเคำรพสิทธิ และให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่น
เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจทกุกลุม่ ทัง้ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้คูค้่ำ พนกังำน และผู้ ถือหุ้น อยำ่งเคร่งครัด บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบัผู้ ถือ
หุ้นอยำ่ง โดยได้พยำยำมด ำเนินกำรตำ่งๆ เพื่อรักษำสทิธิของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้มีระบบควบคมุและตรวจสอบภำยในที่มีประสทิธิผล 
อีกทัง้ยงัเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรตดัสินใจได้โดยกำรเข้ำร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้นกับบริษัทหรือสำมำรถติดต่อสอบถำมหรือแสดงควำมเห็นต่อบริษัทฯ โดยกำรโทรศัพท์เข้ำมำสอบถำมได้ที่
ส ำนกังำนใหญ่ 02-3220222  หรือ ที่ E-mail : ir@pae.co.th หรือ เวปไซท์บริษัทหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่  www.pae.co.th  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR  

บริษัทได้ค ำนงึถึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเติบโต มัน่คงและประสบผลส ำเร็จอยำ่งยัง่ยืน และกำรด ำเนินธุรกิจนัน้จ ำเป็นที่
จะต้องร่วมมือหลำยฝ่ำยเพื่อร่วมกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม      
บริษัทได้ตระหนกัว่ำกำรที่จะร่วมมือกนัอย่ำงสำมคัคีนัน้บริษัทต้องมีกำรรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรภำยในให้เข้มแข็งมัง่คง
และยัง่ยืนเสียก่อน และเมื่อภำยในองค์กรเข้มแข็งและมัน่คงยัง่ยืนแล้วนัน้ บริษัทมีหน้ำที่อีกประกำรที่จะต้องให้กำรสนบัสนุน   
สงัคมและสิ่งแวดล้อมสงัคมชุมชนภำยนอกควบคู่กนัภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลมำตรฐำน ควำมปลอดภยั ใสใ่จสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำรเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป  

นโยบายและการด าเนินงานของบริษัท  

 บริษัทได้มีกำรก ำหนดคำ่นิยมขององค์กรเพื่อให้เป็นมำตรฐำนและวฒันธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจให้บคุลำกรขององค์กร
ได้ยดึถือปฏิบตัิไปในแนวทำงเดียวกนั โดย ใช้ช่ือยอ่ของบริษัทเป็นตวัก ำหนด 

P : Prosperity 
       : มุง่เน้นควำมส ำเร็จของผลงำน กำรให้บริกำร ที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
        : Emphasize on results based management for our products & services to comply with customer 
requirements. 

 A : Accountability 
       : มุง่เน้นกำรท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบ และมีสำมญัส ำนกึในหน้ำที่  
       : Emphasize on working with high accountability and duties awareness 
   E : Efficiency 
       : มุง่เน้นควำมมีประสทิธิภำพในเร่ืองของต้นทนุ คณุภำพและควำมปลอดภยั ของกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ 
       : Emphasize on efficiency of Quality, Health, Safety & Environment, Operating Cost to achieve customer 
requirement 
 

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้เน้นกำรบริหำรกำรจัดกำรเพื่อให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลที่ดี (Good Corporate Governance) สร้ำง

เสริมให้มีกำรก ำกบัดแูลที่ดี เพื่อก่อให้เกิดกำรบริหำรจดักำรอยำ่งโปร่งใส อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ ถือหุ้น พนกังำน รวมถึง

ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัท  

2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  

บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น และมีควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต

และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก ำหนดในกำร

ด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทจึงได้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่” เป็น

ลำยลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บคุลำกรทกุระดบัยดึถือเป็นบรรทดั
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ฐำนในกำรปฏิบตัิงำน โดยปีที่ผำ่นๆมำ โดยบริษัทไมม่ีกำรโดนร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสท่ีเก่ียวข้องกบักำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่แต่

อยำ่งใด  

3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน  

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเคำรพสิทธิมนษุยชนไม่เก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยบ ริษัทจะไม่สนบัสนุน

กำรกีดกนัหรือกำรเลือกปฏิบตัิใดๆ ด้วยเหตผุลในเร่ือง สญัชำติ เชือ้ชำติ ศำสนำ ภำษำ อำย ุเพศ สถำนภำพสมรส ทศันคติสว่น

ใหญ่ในเร่ืองเพศ ควำมพิกำร ควำมนิยมในพรรคกำรเมือง หรือแนวคิดสว่นบคุคลอื่นๆ รวมทัง้จะไม่ขดัขวำงหรือกิจกรรมอนัเป็น

ควำมเช่ือเก่ียวกบัเชือ้ชำติ ประเพณีประจ ำชำติ ศำสนำ และเพศ  
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   
 

นโยบายในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร 
บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำยและ

สภำวกำรณ์ ด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ได้แก่ กำรสอนงำน (Coaching) กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) กำร
ฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บคุลำกำรน ำควำมรู้มำประยกุต์ใช้ในกำรปฏิบตัิงำน โดยเฉพำะกำรสง่มอบงำนที่มีคณุภำพที่เหนือ
ควำมคำดหวงัให้กับลกูค้ำ ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน ทัง้นีบ้ริษัทได้
จดัท ำโครงกำรพฒันำบคุลำกรครอบคลมุในทกุระดบั โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 การพัฒนาพนักงานที่ เป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน (Key Person Development) บริษัทมุ่งพฒันำเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรกลุม่ที่เป็นก ำลงัส ำคญัของหนว่ยงำน หรือ Key Person โดยคดัเลอืกบคุลำกรที่มีคณุสมบตัิ
ที่เหมำะสม มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในงำนท่ีรับผิดชอบ มีบคุลกิภำพและพฤติกรรมกำรท ำงำนด้วยควำมมุง่มัน่ตัง้ใจ รวมถึงกำร
มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน  ซึ่งฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้รวมกับหน่วยงำนต้นสงักัดจัดท ำแผนกพัฒนำพนักงำนรำยบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP)  ด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้พฒันำ เช่น กำรสอนงำน กำรแบง่ปันควำมรู้ กำรฝึกอบรมภำยใน
และภำยนอก เป็นต้น  

 การฝึกอบรม บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรฝึกอบรม และพัฒนำบุคลำกรทุกระดบัตัง้แต่ระดบับริหำร ระดับ
จดักำร และระดบัปฏิบตัิกำร เพื่อเป็นแนวทำงกำรในกำรพฒันำบุคลำกร ยกระดบัขีดควำมสำมำรถ จึงได้จัดกำรฝึกอบรมให้
บคุลำกรในทกุระดบั ทัง้นี ้หวัใจส ำคญัของกำรฝึกอบรมและพฒันำบคุคล คือกำรติดตำมและวดัผลในด้ำนควำมรู้ที่ได้รับรวมถึง
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้บคุลำกรได้น ำสิง่ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในกำรท ำงำน พร้อมทัง้ปรับปรุง
พฒันำงำนให้มีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 การจัดการความรู้ บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรแบ่งปันควำมรู้ในองค์กร ให้กับพนกังำนทุกระดบัตัง้แต่ระดบั
บริหำร ระดบัจดักำร และระดบัปฏิบตัิกำร โดยฝ่ำยคณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม หรือ QHSE ได้เร่ิม
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร Knowledge Sharing เพื่อให้บุคลำกรได้เพิ่มพูนควำมรู้ เช่นควำมรู้ในเร่ืองของระบบคุณภำพ และ
สิ่งแวดล้อม ควำมรู้เก่ียวกับสขุภำพ กฏหมำยที่เก่ียวข้อง เคร่ืองมือด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย และอื่นๆที่
เหมำะสมกบัสภำวะ เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั ซึ่งพนกังำนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในกำร
ท ำงำน พร้อมทัง้ปรับปรุงพฒันำงำนให้มีประสทิธิภำพมำก รวมถึง ใช้ในชีวิตประจ ำวนัได 
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5. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

            บริษัท ได้ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ หรือผู้ บริโภค โดยได้ด ำเนินกำรด้ำน ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ 

ISO9001:2015 อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ลกุค้ำหรือผู้บริโภคจะได้รับควำมพงึพอใจอยำ่งสงูสดุ 
 

            6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทเช่ือวำ่องค์กรจะเติบโตไปอยำ่งยัง่ยืนได้นัน้จะต้องให้ควำมส ำคญัและได้รับกำรสนบัสนนุจำก ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย

ในสว่นตำ่งๆที่เก่ียวข้อง ซึง่นอกเหนือจำกกำรบริหำรจดักำรด้ำนธุรกิจของบริษัทแล้ว  บริษัทจึงได้ให้ควำมส ำคญักบัระบบบริหำร

จดักำรมำตรฐำนสำกล ในทกุระบบที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึง่บริษัทได้รับกำรรับรองระบบเรียบร้อยแล้วคือ  

 ระบบบริหำรจดักำรคณุภำพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นกำรวำงมำตรฐำนด้ำนคณุภำพในกำรปฏิบตัิงำน 

กำรประเมินและจดักำรควำมเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสำร และมีกำรฝึกอบรมพนกังำนด้ำนกำรให้บริกำร 

เพื่อให้ลกูค้ำสมัผสัได้ถึงบริกำรท่ีแตกตำ่ง 

 ระบบบริหำรจดักำรสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  กำรประเมิน

และกำรจดักำรผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม   

 ระบบบริหำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั หรือ OHSAS18001:2007 โดยเน้นท่ีกำรจดักำรด้ำนควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยั ในกำรท ำงำน กำรประเมินและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนควำม

ปลอดภยัในกำรท ำงำน 

 
 7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม   
 

 บริษัทจดัให้มีกำรจดักำรเชิงป้องกนั สร้ำงจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อมและได้ก ำหนดให้มีนโยบำยใน

กำรช่วยลดภำวะโลกร้อนโดยควำมร่วมมือจำกพนักงำนในกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยกันปิดไฟฟ้ำและ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำที่ไม่จ ำเป็น รวมถึงกำรสนบัสนุนกำรใช้กระดำษรีไซเคิล และบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงจิตส ำนึกของ

ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทมีส่วนร่วมรวมทัง้เปิดโอกำสให้พนักงำนได้ใช้ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถและร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในกำรด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

 8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  
 

 บริษัทยงัไมม่ีข้อมลูนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ส ำหรับหวัข้อนี ้ 
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ด้านการด าเนินธุรกิจ  
 ในปี 2560 บริษัทได้ค ำนงึถึงมมุมองทำงด้ำนควำมปลอดภยั มมุมองด้ำนสขุภำพ อำชีวอนำมยั สง่เสริมให้พนกังำนของ
บริษัททกุคนมีสขุภำพที่แข็งแรง และก ำจดัปัจจยัเสี่ยงต่ำงๆที่มีผลต่อสขุภำพและอำชีวอนำมยั เพรำะเป็นปัจจัยล ำดบัแรกๆที่
ลกูค้ำจะพิจำรณำในกำรยื่นประมลูงำน เพื่อดวูำ่บริษัทมีระบบบริหำรจดักำรใดๆบ้ำงที่จะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในกำรบริหำรกำร
จดักำรงำน โดยถ้ำจะบริหำรองค์กรหรืองำนโครงกำรได้ ต้องท ำกำรบริหำรคนหรือพนกังำนของบริษัทให้มีคณุภำพและมำตรฐำน
เสยีก่อน  
 จำกที่ได้กลำ่วมำบริษัทจึงมีขอบขำ่ยงำนระบบบริหำรจดักำรชีวอนำมยั ที่ได้รับรองจำกบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั โดยครอบคลมุส ำนกังำนใหญ่กรุงเทพฯ สำขำสงขลำ และ สำขำระยอง  
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2. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคญัของพนกังำนในทกุระดบัชัน้ โดยบริษัทได้มีกำรจดัฝึกอบรม
เพิ่มควำมรู้ ทกัษะ และศกัยภำพกำรท ำงำน รวมถึงด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กบัพนกังำนสม ่ำเสมอ และในครัง้นีบ้ริษัท 
ได้จดักิจกรรมด้ำนควำมปลอดภยั เป็นกำรซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถำนกำรณ์จริง โดยเร่ิมตัง้แตก่ำรพบเหตเุพลิงไหม้ กำรแจ้ง
พนกังำนในกำรอพยพไปยงัจุดรวมพล ทีมดบัเพลงิช่วยกนัระดมถงัดบัเพลิง และอปุกรณ์ดบัเพลิงเ ข้ำท ำกำรดบัเพลิงในเบือ้งต้น
จำกนัน้ทีมค้นหำและช่วยชีวิตค้นหำผู้ได้รับบำดเจ็บและทีมปฐมพยำบำลท ำกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น เพื่อให้พนกังำนได้ฝึกซ้อม 
และปฏิบตัิในสถำนกำรณ์จริงกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท  

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและ

เหมำะสม โดยได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทัง้ด้ำนกำรเงินกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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2. ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกนั 6 ครัง้ โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้เข้ำร่วมประชุม

ด้วยทกุครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทโดยกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำร

ในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk 

Assessment) กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) และ

กำรติดตำมผล (Monitoring) สรุปควำมเห็นได้ว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอ มีกำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงินใน

งบกำรเงินของบริษัทและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และกฎหมำย

อื่นท่ีเก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วน 
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11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ     

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน  3 ท่ำน 
ได้แก่ ร้อยตรีสำโรช สว่ำงฤทธ์ิ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำวอรชุลี หลอ่สมิทธิกุล และนำยปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย  
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยทุกท่ำนมีคุณสมบตัิครบถ้วน ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บริษัทฯ ซึง่สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยในปี 2560 มีกำรประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยเป็นกำร

ร่วมประชมุกบัผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชี สรุปสำระส ำคญัได้ดงันี  ้

 

1. สอบทำนงบกำรเงินส ำหรับงวด 6 เดือนและงบกำรเงินประจ ำปี 2560 และงบกำรเงินรวม ซึง่ผำ่นกำรสอบทำนและ 

ตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนมุตัิ โดยได้สอบถำมและรับฟังค ำชีแ้จงจำกผู้สอบ

บญัชีและผู้บริหำร ในเร่ืองควำมถกูต้องครบถ้วนตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินทัว่ไป ควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล 

รวมถึงรับทรำบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี 

 

2. สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสม ประสทิธิผลของระบบกำรควบคมุภำยใน  

โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนท่ีได้รับอนมุตัซิึ่งจดัท ำโดยใช้หลกัเกณฑ์ตำมมำตรฐำนควำมเสีย่ง  

และแจ้งสิง่ที่ตรวจพบที่เป็นสำระส ำคญัให้ผู้บริหำรทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขให้ถกูต้อง อีกทัง้ร่วมรับฟังค ำชีแ้จงจำกผู้สอบบญัชี

เก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยใน  

 

3. ก ำกบัดแูลงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อประเมินควำมมีประสทิธิผลของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  โดยได้ก ำกบัดแูลงำน 

ตรวจสอบภำยใน ให้ครอบคลมุภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นอิสระ พิจำรณำอนมุตัิแผนกำร

ตรวจสอบประจ ำปี  และรับทรำบผลกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลตรงต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

4. สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของบริษัท และข้อผกูพนัที่บริษัทมีไว้

กบับคุคลภำยนอก  

 

5. สอบทำนและให้ควำมเห็นตอ่รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำร 

เปิดเผยข้อมลูดงักลำ่ว ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรที่มีสำระส ำคัญได้รับกำรเปิดเผย และแสดงรำ ยกำรในงบ

กำรเงินและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแล้วอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน  
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6. พิจำรณำคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี   ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำ 

ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนงำนบริกำรสอบบัญชี เพื่ อ

น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย โดยใช้ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่และท ำหน้ำที่ได้โดยอิสระ และมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินและกำรด ำเนิน 

งำนอย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี มีระบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ มีกำร

ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และข้อผกูพนัตำ่งๆ รวมทัง้กำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นไปอยำ่งถกูต้อง 

 

 

        ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
              
 

    ( ร้อยตรีสำโรช  สวำ่งฤทธ์ิ ) 
                        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
            บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
                                                                                                         วนัท่ี 22  มีนำคม  2560 
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11.3. ผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในของบริษัท     

ชื่อ นำงสำวนษิฐกำนต์    ช้ำงเกต ุ
สญัชำติ : ไทย 
 
ประวัติการศึกษา 

- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรบญัชี)   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- บญัชีบณัฑิต (บช.บ)        มหำวิทยำลยักรุงเทพ  

 
ประวัติการท างาน 

- ผู้จดักำรสว่นตรวจสอบภำยใน บริษัท พระรำม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จ ำกดั 
- ผู้จดักำรสว่นตรวจสอบภำยใน บริษัท ลลลิพร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
- หวัหน้ำแผนกตรวจสอบภำยใน บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 
- หวัหน้ำแผนกตรวจสอบสำขำ ธนำคำร ไทยธนำคำร จ ำกดั (มหำชน)    

 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

- Updated COSO Enterprise Risk Management 2017 : SET 
- Tools and Techniques for the manager : สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
- กำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน COSO ERM: สภำวิชำชีพบญัชี 
- Adding Value Using Risk Based Audit : สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 

 
ความรับผิดชอบ (ส าหรับหัวหน้างานก ากับดูแล ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย ) 

1. จดัท ำแผนปฏิบตัิงำน (Action Plan) รวมทัง้แผนงบประมำณ (Budget Plan) ส ำหรับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ให้ 
สอดคล้องกบัแผนตรวจสอบภำยใน (Audit Plan) เพื่อขออนมุตัิภำยในเวลำที่ก ำหนดของทกุปี 

2. ก ำกบั ดแูล บริหำร จดักำร ตดิตำมและแก้ไขปัญหำของฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ 
ภำยใน (Audit Plan) แผนปฏิบตัิกำร (Action Plan) และแผนงบประมำณ (Budget Plan) 

3. ก ำกบั ดแูลและตดิตำมกำรด ำเนนิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ  
กฎหมำย กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและนโยบำยตำ่งๆ 

4. เสนอแผนงำน แนวทำงกำรตรวจสอบ (Audit Program) และดแูลงำนให้มีควำมเหมำะสม 
5. สอบทำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 
6. ปฏิบตัิงำนอื่นๆตำมที่ผู้บงัคบับญัชำ และคณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1 เปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งในปีที่ผำ่นมำ 
 

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะต้องปฏิบตัิตำมระเบียบตำ่งๆ ท่ีได้ก ำหนดขึน้ และกรรมกำร
จะต้องไม่อนมุตัิรำยกำรใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อย รวมทัง้ไม่มีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนในรำยกำรที่มีควำมขดัแย้งดงักล่ำว และจะต้องเปิดเผยรำยกำร
ดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยเพื่อพิจำรณำ ซึง่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ยจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อย รวมทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชี เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนัซึ่งก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยทัว่ไป โดยอ้ำงอิงกบัรำคำและเง่ือนไขที่เหมำะสมและยตุธิรรม สมเหตสุมผล สำมำรถตรวจสอบ

ได้ และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิในหลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบตัิดงักลำ่ว 

นอกจำกนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดงักล่ำว และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้นัน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่มีควำมรู้ 
ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำง
กนั โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบคุคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ จะถกูน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินของ
คณะกรรมกำรหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีควำมมัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นส ำคญัทัง้นีร้ำยได้และคำ่ใช้จ่ำยระหวำ่งกนัท่ีส ำคญั ที่เกิดขึน้ระหวำ่งปี 2560 

 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

 
ลูกหนีอ้ื่น 

31 ธันวาคม 2560 

(พนับาท) 

31 ธันวาคม 2559 

(พนับาท) 

บริษัทย่อย   

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 847 733 

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

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 90 90 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 98 1,582 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกดั 2,372 731 

รวม 14,232 13,934 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (11,529) (11,190) 

สุทธิ 2,703 2,744 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งกนั สามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี ้

ล าดับ
ที่ 

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์ 

1 บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) - บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 72.12 ของทุน
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ PTECH (สดัสว่นกำร
ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558)  

- มีกรรมกำรร่วมกนั 1 ทำ่น คือ นำยวีรพนัธ์ ณ ระนอง 
2 บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มำรีน จ ำกดั (“PPS”) - บริษัทยอ่ย ควำมสมัพนัธ์ ถือหุ้นทำงตรง 

- ลกูหนีเ้งินกู้ยืมระยะยำว 
3 บริษัทแคปปิตอล เอ็นจิเนียร่ิงเน็ตเวริค์ จ ำกดั (มหำชน)  - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั/ผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดียวกนั  

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
ส ำหรับงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สำมำรถสรุปเป็นประเภทรำยกำรท่ีส ำคญัได้ดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ:  

เป็นรำยกำรที่บริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้องกันมีกำรท ำรำยกำรตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติ และมีควำมจ ำเป็นต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทที่ เก่ียวข้องกัน ดงันัน้ บริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้องกันจะยังคงมีกำรท ำรำยกำร
ลกัษณะนีอ้ยำ่งตอ่เนื่องในอนำคต โดยมีรำยกำรธุรกิจปกติที่ส ำคญัดงันี  ้

- กำรใช้บริกำรตรวจสอบแบบไมท่ ำลำย (Non-Destructive Testing Services) 

- กำรใช้บริกำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพ (Inspection & Certification) 

ซึง่เง่ือนไขกำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นไปตำมเง่ือนกำรค้ำทัว่ไปที่บริษัทให้แก่ลกูค้ำอื่น ทัง้ด้ำนกำรก ำหนดรำคำ รวมถึง
เง่ือนไขอื่น ๆ ซึง่ไมไ่ด้ท ำให้บริษัทเสยีประโยชน์ 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ: 

เป็นรำยกำรท่ีบริษัทท ำเพื่อสนบัสนนุกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไปท่ีไมท่ ำให้บริษัท และบริษัท
ที่เก่ียวข้องกนัและบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกนัเสยีประโยชน์ และบริษัทคำดวำ่จะมีกำรเข้ำท ำรำยกำรลกัษณะนีอ้ยำ่ง
ตอ่เนื่องในอนำคต โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัดงันี ้

- รำยกำรเช่ำพืน้ที่ส ำนักงำน รวมถึงพืน้ที่รอบส ำนักงำน ซึ่งบริษัทได้มีกำรเช่ำพืน้ที่ส ำนักงำนและบริเวณรอบ
ส ำนกังำนจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท โดยมีอตัรำคำ่เช่ำเป็นไปตำมอตัรำที่ก ำหนดในสญัญำ โดยรำยกำรเช่ำ
ดงักลำ่วเป็นประโยชน์และสะดวกตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

- รำยกำรรับบริกำรด้ำนต่ำงๆ ท่ีมีแนวโน้มว่ำจะเกิดขึน้อยำ่งต่อเนื่อง เช่น ค่ำน ำ้ ค่ำไฟ โดยมีอตัรำค่ำบริกำรเป็นไป
ตำมอตัรำที่ก ำหนดในสญัญำ 

- บริษัทย่อยได้มีกำรกู้ ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัจ ำนวน 8.85 ล้ำนบำทในรูปแบบชองสญัญำกู้ ยืม โดยมีอตัรำ
ดอกเบีย้ร้อยละ 4.76 ตอ่ปี เทำ่กนัทัง้สองปี วตัถปุระสงค์เพื่อใช้หมนุเวียนในกิจกำร  
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ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่าง

กัน (พนับาท) 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท พีเออี 
เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ำกดั 
(มหำชน) 

รำยได้คำ่บริกำร ปี 2559 31 ธค 60   

- รำยได้คำ่บริกำร 441 339 รำยได้ค่ำบริกำรประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำร

ด้ำน NDT และ Inspection & Certification โดยบริษัท

ได้ก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกำรให้บริกำรในแนวทำง

เดียวกนักบัที่ก ำหนดรำคำและเง่ือนไขกับลกูค้ำรำยอื่น

ทัง้ที่เก่ียวข้องกนัและไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติ

ของบริษัท โดยมีกำรก ำหนดเง่ือนไขและรำคำกำรให้บริกำร

ตำมสญัญำที่เป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัลกูค้ำรำยอื่นทัง้ที่

เก่ียวข้องกนัและที่ไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัทจึงถือได้ว่ำรำยกำร

ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลปัจจุบัน บริษัทได้ รับช ำระ

คำ่บริกำรทัง้จ ำนวน 

 

 

 

 

 

 

 

- รำยได้อื่น - - 

- ลกูหนีก้ำรค้ำ 174 17 

- รำยได้ค้ำงรับ 49 17 
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ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่าง

กัน (พนับาท) 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

 

รำยกำรเชำ่พืน้ท่ี 
ส ำนกังำนใหญ่รำยกำร
เช่ำพืน้ท่ี ศนูย์ฝึกชำ่ง
เช่ือมและพืน้ท่ีปฏิบตัิกำร 
ส ำนกังำนใหญ่ 

1,933 2,332 เมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2558 บริษัทเข้ำท ำสญัญำให้เชำ่

พืน้ท่ีอำคำรกบั PAE เพื่อให้ PTECH ใช้เป็นส ำนกังำน 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 69 ซอยออ่นนชุ 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหำนคร มีพืน้ท่ีใช้สอย

รวม 400 ตำรำงเมตร โดยคิดตำรำงเมตรละ 250 บำท 

ให้สญัญำเช่ำนีม้ีก ำหนดอำยเุวลำ 2 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 

เมษำยน 2558 และสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 คำ่เช่ำ

ตอ่เดือน 100,000 บำทและเมื่อครบก ำหนดสญัญำเช่ำ

ฉบบัดงักลำ่ว บริษัทได้ท ำกำรตอ่สญัญำเชำ่ฉบบัใหม่

ตอ่เนื่องจำกฉบบัเดิม ลงวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 ส ำหรับ

กำรเช่ำบำงสว่นของชัน้ 1 ตกึอำคำร 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย

ข้ำงเคียง สว่นตอ่ขยำยและห้องฉำยรังส,ี เชำ่เพิม่เตมิ

สว่นของส ำนกังำนบริเวณชัน้ 1 อำคำร 5 ชัน้ ในอตัรำคำ่

เช่ำเหมำรวมเดือนละ 162,500 บำท ก ำหนดอำยเุวลำ

เช่ำ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนำคม 2563นอกจำกนีเ้มื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2560 

บริษัทเข้ำท ำสญัญำเชำ่ที่ดิน เพื่อใช้เป็นพืน้ท่ีศนูย์ฝึกชำ่ง

เช่ือมและพืน้ท่ีปฎิบตัิกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรเช่ำพื น้ที่

ดังกล่ำวมีประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท เนื่องจำก

พืน้ที่ดงักลำ่วมีควำมสะดวกทำงด้ำนคมนำคม และมีอตัรำค่ำ

เช่ำพืน้ที่อยู่ในอัตรำที่เหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกันในด้ำน

พืน้ท่ีใช้สอยและรำคำตลำดในพืน้ท่ีใกล้เคียง  
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ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

ระหว่างกนั (พันบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

2. บริษัท พีพเีอส 
เอนเนอร์ย ีแอนด์

มารีน จ ากัด  

 

 

รำยกำรเงินให้กู้ยืม 
16,000 

ลกัษณะสญัญำให้กู้ เงินโดยมีอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ที่ร้อย
ละ 8 ตอ่ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นเงินปรับปรุงโรง
ผลติน ำ้ประปำของ PPS โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ เป็น
รำยเดือน จ ำนวนทัง้สิน้ 18 เดือน เร่ิมผอ่นช ำระงวดแรก
วนัท่ี 15 มีนำคม 2559 และงวดอื่นๆจะช ำระทกุวนัท่ี 15 
ของเดือนจนกวำ่จะช ำระเสร็จสิน้  

คณะกรรมกำรเห็นวำ่รำยดงักลำ่วเป็นกำรชว่ยเหลือบริษัทยอ่ย
ให้สำมำรถมีรำยได้เพิม่ขึน้และเป็นรำยกำรท่ีไมถื่อเป็นรำยกำร
เก่ียวโยงกนั จึงมมีติอนมุตัิวงกู้ เพิม่ให้กบั บริษัท PPS ตำมที่
เสนอ 
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รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ช่ือบคุคลหรือกิจกำร ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ จ ำกดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชัน่เนล จ ำกดั บริษัทยอ่ย ถือหุ้นทำงตรง 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนยีร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดียวกนั 

Federal Capital PTE Ltd. บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นของ บจ. พีเออี เฟดเดอรัล 
อินเตอร์เนชัน่เนล (ร้อยละ 45.00) 

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทในเครือเดยีวกนักบั Federal 
Capital PTE Ltd. 

คณุจินตนำ กำวีวงศ์ บคุคลที่เก่ียวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
รายการความเคลื่อนไหวเงนิกู้ยมืจากนางสาวจินตนา กาวีวงศ์ ระหว่างปี 2558 ถงึ ปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท) 

 จ านวนเงนิกู้
เพิ่มระหว่าง

ปี 

จ านวนเงนิ
ช าระคืน
ระหว่างปี 

จ านวนเงนิกู้
คงค้าง ณ สิน้

ปี 

หมายเหตุ 

ปี 2558 
ปี 2559 
ปี 2560 

 

 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
 
 

2.63 
2.63 
2.63 

 

-อตัรำดอกเบีย้ อยูร่ะหวำ่ง 5 % ถึง 10% ตอ่ปี 
-ระยะเวลำกำรกู้ยืม อยูร่ะหวำ่ง 1 เดือน ถงึ 1ปี 
-จ ำนวนเงินกู้ยมื ณ สิน้ปี เป็นจ ำนวนตำมงบ
กำรเงิน ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ

บญัชีได้รับอนญุำตแล้ว 
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12.3 นโยบายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

กรณีที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องขอรับควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินจำกบคุคลที่เก่ียวข้องในอนำคตนัน้ บริษัทยงัคงด ำเนนิ

นโยบำยกำรกู้ยืมที่ต้องมีต้นทนุทำงกำรเงินหรืออตัรำดอกเบีย้จ่ำยที่ต ่ำกว่ำสถำบนักำรเงินหลกัที่บริษัทใช้สินเช่ืออยู่ในขณะนั น้ 

และต้องไมม่ีหลกัทรัพย์ใดๆค ำ้ประกนั โดยมีขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรกู้ยืมและกำรจ่ำยคืนเงินกู้  ดงันี  ้

1) ผู้บริหำรน ำเร่ืองเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีรำยละเอียดที่ขออนมุตัิคือจ ำนวนเงินที่

ต้องกำรกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ และระยะเวลำในกำรช ำระคืน เป็นต้น 

2) ท ำสญัญำเงินกู้  พร้อมรับเงิน  

3) ช ำระคืนเงินกู้ตำมสญัญำ 

มาตรการการท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทกบับุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย  หรืออำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรและ
ควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ ๆ โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติใน
อตุสำหกรรม และ/หรือ มีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำของบคุคลภำยนอก และ/หรือ มีรำคำหรือเง่ือนไขของกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว
ในระดับเดียวกันกับบุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวนัน้มีกำรก ำหนดรำคำหรือ
เง่ือนไขที่สมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจ
เกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพื่อ
น ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทำงในกำร
พิจำณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญั ดงันี  ้

1. รำยกำรให้บริกำร: เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขทำงกำร
ค้ำตำ่ง ๆ จะต้องมีหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัลกูค้ำทกุรำยทัง้ที่เก่ียวข้องกนัและ
ไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัท (Arm’s length basis) 

2. รำยกำรซือ้ผลติภณัฑ์หรือรับบริกำร: เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึง่กำรตกลงรำคำและ
เง่ือนไขทำงกำรค้ำตำ่ง ๆ ระหวำ่งบริษัทกบัคูค้่ำนัน้ จะต้องเป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัท่ีคูค้่ำนัน้ได้มีกำรก ำหนดให้กบับคุคลอื่น 
ๆ ท่ีไมใ่ช่บริษัทรวมทัง้กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว จะต้องไมท่ ำให้บริษัทเสยีประโยชน์ 

3. รำยกำรเก่ียวกบักำรกู้ยืมเงิน: เป็นรำยกำรท่ีอำจจะเกิดขึน้เป็นครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม เช่น เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยำยกิจกำรและขยำยธุรกิจของบริษัท โดยกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวคณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตสุมผลส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว 

ส ำหรับกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันัน้ ผู้ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยีในกำรท ำรำยกำร
จะไมม่ีสิทธิออกเสียงในกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกันดงักลำ่ว ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจะไม่เป็น
กำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรำย ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-1) 
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ภำยหลงัจำกกำรเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ขัน้ตอนของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่
เก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิภำยใต้กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัด 

12.4  นโยบายในการท ารายการระหว่างกนั 

1.  กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัทจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่ เก่ียวข้องและแจ้ง  
ให้บริษัททรำบ เพื่อใช้เป็นข้อมลูส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

2.  หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

3.  ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบัติตำมขัน้ตอนและกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

4.  ก ำหนดรำคำและเง่ือนไขของรำยกำรระหว่ำงกนัเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length basis) ซึ่ง
ต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทุกรำย กรณีที่ไม่มีรำคำดังกล่ำว บริษัทจะ
เปรียบเทียบรำคำสนิค้ำหรือบริกำรกบัรำคำภำยนอก ภำยใต้เง่ือนไขที่เหมือนหรือคล้ำยคลงึกนั 

5.  ผู้มีสว่นได้เสยีกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะไมส่ำมำรถอนมุตัิหรือออกเสยีงเพื่อลงมติในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 

6.  ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บริษัทอำจแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระเพื่อท ำกำรประเมินและเปรียบเทียบ
รำคำส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัที่ส ำคญั ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว สมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุรำย 

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

ในอนำคต หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลักท รัพ ย์  ข้อบังคับประกำศค ำสั่งห รือ ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ส ำนักงำน  ก .ล .ต .และ 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้นี ้กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทหรือ  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท แตต้่องเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีบริษัทได้ค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุรำย 

ในกรณีที่ เป็นรำยกำรที่ เกิดขึน้เป็นปกติ และคำดว่ำจะเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต บริษัทจะด ำเนินกำร  
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเง่ือนไข  
ที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกักำรเก่ียวกับ
ข้อตกลงที่มี เง่ือนไขทำงกำรค้ำทั่วไปตำมที่มีกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรนี  ้ฝ่ำยจัดกำรจะ  
มีกำรจดัท ำรำยกำรสรุปกำรเข้ำท ำธุรกรรมดงักลำ่วเพื่อรำยงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบทกุปี 

ในสว่นของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทจะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้
ตลำดหลักท รัพ ย์ฯ ก ำหนด อีกทั ง้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี เก่ียวกับบ ริ ษัทห รือบุคคลที่ เก่ี ยวข้องกันของ 
สภำวิชำชีพบญัชี 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และงบการเงินในช่วง 3 ปีที่ผา่นมาของบริษัทได้ดงันี ้
 

13.1 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบการเงนิประจ าปี 2560 

 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 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก 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 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัท

ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในส่ วนที่

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อก าหนดเหลา่นี ้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า 

 



 
                                                                                                                                แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 2 กลุม่บริษัทประสบผลขาดทนุจากการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง

เป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ของกลุ่มบริ ษัทมี          

ผลขาดทนุเป็นจ านวน 161.54 ล้านบาท และจ านวน 111.92 ล้านบาท ตามล าดบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมี

หนีส้ินหมุนเวียนสงูกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 821.67 ล้านบาท และ

จ านวน 756.55  ล้านบาท ตามล าดบั และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการติดลบเป็นจ านวน 

498.57 ล้านบาท และจ านวน 490.80  ล้านบาท ตามล าดบั นอกจากนี ้บริษัทถกูศาลล้มละลายกลางยกค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการ

ที่ยื่นโดยเจ้าหนีต้ามคดหีมายเลขแดงที่ ฟ.20/2560 เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 และยกค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการท่ียื่นโดยบริษัท

ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 9/2561  เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2561 ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งด าเนินการยื่นอทุธรณ์โต้แย้งค าสัง่ศาล

ล้มละลายกลางไปยงัศาลอทุธรณ์คดชี านญัพิเศษแผนกคดีล้มละลายกลางภายในก าหนดหนึง่เดือนนบัจากวนัท่ีศาลอา่นค าสั่ง

ยกค าร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการ เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่กลา่วตลอดจนเร่ืองอื่นท่ีกลา่วถึงในหมายเหตขุ้อที่ 2  แสดงให้เห็นว่า 

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกับความสามารถในการด าเนินงาน

ตอ่เนื่องของบริษัท ทัง้นีค้วามเห็นของข้าพเจ้าไมไ่ด้เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเร่ืองนี ้
 

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 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัท

ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่

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    

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 

 

 ผู้สอบบัญชี  

นายเชิดสกุล  อ้นมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195  บริษัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ ากัด 

ส านักงานเลขที่  128/180-181 ชัน้  17 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 
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 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 าคญัซึ่งเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบั

ความสามารถในการด าเนินงานตอ่เนื่องของบริษัท 

 แม้จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังเช่ือมั่นว่าบริษัทจะสามารถสร้างก าไรได้อย่าง

เพียงพองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงได้จัดท าขึน้โดยฝ่ายบริหารของบริษัทโดยใช้เกณ ฑ์การด าเนินงาน

ตอ่เนื่อง 

 ข้าพเจ้าพิจารณาวา่เร่ืองเหลา่นีท้ าให้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง

ของบริษัทถึงแม้ว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้นีมู้ลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่า

มลูคา่ตามบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั หากบริษัทไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และ

หนีส้นิ ซึง่อาจจ าเป็นหากบริษัทไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 
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 ค าอธิบายเพิ่มเตมิของบริษัท 

 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

ผู้บริหารของบริษัทมีเวลาที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ งที่เหมาะสมและเป็น

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 าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขและเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์เก่ียวกบัความไม่แน่นอนในการด าเนินงานต่อเนื่อง

ของบริษัทฯ และเร่ืองของคดีความหลายคดีตามรายงานลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
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2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 47,620,354              39,522,254              28,179,096              11,279,402          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 77,951,747              100,295,486            49,170,883              73,963,616          
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 65,932,812              68,690,629              45,318,880              48,250,070          
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 1,265,036                8,393,678                464,007                   7,860,994            
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 1,027,853                904,507                   -                          -                      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน -                          -                          -                          -                      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          -                          -                      
สินคา้คงเหลือ 9,815,187                10,618,013              7,528,414                8,549,079            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,183,441                9,859,913                3,977,128                6,240,622            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 210,796,430            238,284,480            134,638,408            156,143,783        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 12,873,224              15,593,953              10,373,224              13,658,749          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          79,328,543              79,328,543          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          -                          -                      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 38,586,947              38,586,947              35,562,946              35,562,946          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 341,140,236            383,180,172            220,583,976            226,795,274        
สิทธิการใชน้ ้า 4,159,562                4,223,800                -                          -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,096,856                6,178,042                2,420,778                4,363,995            
ค่าความนิยม -                          -                          -                          -                      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,106,576              12,694,868              -                          -                      
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 31,665,389              32,693,242              -                          -                      
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 47,209,199              87,601,102              39,803,362              79,184,559          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,507,226                2,048,225                1,055,690                1,113,690            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 492,345,215            582,800,351            389,128,519            440,007,756        
รวมสินทรัพย์ 703,141,645            821,084,831            523,766,927            596,151,539        

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
(หน่วย : บำท)
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ต่อ 

2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
หน้ีสินผิดนดัช าระ 490,996,191            472,426,911            451,436,043            429,410,958        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 282,128,628            314,912,126            239,892,726            276,031,781        
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 62,725,680              79,086,410              62,725,680              79,086,410          
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 27,695,325              27,503,614              27,695,325              27,503,614          
ตน้ทนุท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,266,283                9,820,849                5,266,283                9,087,336            
ประมาณการผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง 18,929                     5,691,210                18,929                     5,691,210            
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 2,464,000                7,583,599                -                          -                      
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,794,780                3,680,619                333,456                   509,693               

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการอ่ืน 69,434,303              67,934,303              27,588,886              27,588,886          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475,000              12,965,000              2,625,000                2,625,000            
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 61,360,358              81,200,250              61,360,358              81,200,251          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,108,148              27,489,442              12,248,552              22,640,346          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,032,467,625         1,110,294,333         891,191,238            961,375,485        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 28,492,054              18,511,846              -                          -                      
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 943,846                   2,877,138                191,283                   563,932               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,851,894                7,846,531                -                          -                      
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 25,655,921              20,458,471              16,879,999              13,096,756          
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ 106,305,244            -                          106,305,244            -                      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 169,248,959            49,693,986              123,376,526            13,660,688          
รวมหนีสิ้น 1,201,716,584         1,159,988,319         1,014,567,764         975,036,173        

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย : บำท)

2560 2559 2560 2559

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 128,893,569            128,893,569            128,893,569            128,893,569        
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้ (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)      
ขาดทนุสะสม (2,537,265,627)        (2,392,322,650)        (2,450,223,240)        (2,338,307,037)   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 67,244,887              67,244,887              -                          -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (510,598,337)           (365,655,360)           (490,800,837)           (378,884,634)      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12,023,398              26,751,872              -                          -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (498,574,939)           (338,903,488)           (490,800,837)           (378,884,634)      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 703,141,645            821,084,831            523,766,927            596,151,539        

งบกำรเงนิรวม

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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(หน่วย : บำท)

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 321,143,838            383,335,805            209,668,029            236,780,243            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง 82,714,699              134,211,141            43,296,168              104,827,457            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา 7,239,631                10,747,434              -                          -                          

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 6,753,759                -                          -                          -                          

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 417,851,927            528,294,380            252,964,197            341,607,700            

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ (294,942,831)          (331,673,075)          (181,719,017)          (197,736,085)          
ตน้ทนุจากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง (88,448,762)            (145,146,903)          (62,099,981)            (123,379,468)          
ตน้ทนุขายจากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา (15,501,877)            (34,985,679)            -                          -                          
ตน้ทนุจากการขายสินคา้ (6,204,536)              -                          -                          -                          
ผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง (18,929)                   (5,691,210)              (18,929)                   (5,691,210)              

รวมตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (405,116,935)          (517,496,867)          (243,837,927)          (326,806,763)          

ก าไรขั้นตน้ 12,734,992              10,797,513              9,126,270                14,800,937              
รายไดอ่ื้น 4,742,597                7,116,463                7,760,496                7,286,992                
ก าไรจากการโอนกลบัรายการหน้ีสิน 7,672,835                15,033,639              5,565,305                15,033,639              
ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,536,175)              (4,005,357)              (3,133,671)              (3,575,907)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (93,241,508)            (117,582,671)          (58,974,762)            (73,554,017)            
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 814,195                   (76,380,646)            (4,500,437)              (72,822,384)            
ขาดทนุจากการลดมูลค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (52,283,388)            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม -                          (13,799,857)            -                          -                          
ก าไร(ขาดทนุ)จากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (7,013,937)              (25,423,317)            76,099                     (25,423,317)            
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (8,422,661)              -                          -                          -                          
ขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                          -                          (2,366,321)              -                          
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ (41,101,469)            -                          (41,101,469)            -                          
ตน้ทนุทางการเงิน (33,218,676)            (56,692,556)            (24,367,713)            (49,729,405)            

ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได้ (160,569,807)          (260,936,789)          (111,916,203)          (240,266,850)          

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ (1,469,712)              3,071,702                -                          -                          

ขำดทุนส ำหรับปี (162,039,519)          (257,865,087)          (111,916,203)          (240,266,850)          

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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(หน่วย : บำท)

2560 2559 2560 2559

ขำดทุนส ำหรับปี (162,039,519)          (257,865,087)          (111,916,203)          (240,266,850)          

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 619,714                   (1,338,510)            -                          (442,270)                 
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (123,943)                 179,248                   -                          -                          

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลงั - สุทธิจำกภำษี 495,771                   (1,159,262)              -                          (442,270)                 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 495,771                   (1,159,262)              -                          (442,270)                 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (161,543,748)          (259,024,349)          (111,916,203)          (240,709,120)          

กำรแบ่งปันขำดทุนส ำหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (145,300,508)          (239,466,392)          (111,916,203)          (240,266,850)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (16,739,011)            (18,398,695)            -                          -                          

(162,039,519)          (257,865,087)          (111,916,203)          (240,266,850)          

-                          -                          -                          -                          

กำรแบ่งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (144,942,977)          (240,425,756)          (111,916,203)          (240,709,120)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (16,600,771)            (18,598,593)            -                          -                          

(161,543,748)          (259,024,349)          (111,916,203)          (240,709,120)          

-                          -                          -                          -                          
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.052)                     (0.086)                     (0.040)                     (0.087)                     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงนิรวม

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้       (160,569,807)         (260,936,789)         (111,916,203)         (240,266,850)     
ปรับรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

  จากกิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าเส่ือมราคา 41,014,069            52,314,259            18,976,046            27,953,804        
ค่าตดัจ าหน่าย 2,004,866              2,104,062              1,722,988              1,841,112          
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) (814,195)                76,380,646            4,500,437              72,822,384        
ขาดทนุจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) (3,658,335)             1,294,108              (3,575,894)             1,161,584          
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                         6,195,730              -                         -                     
ขาดทนุจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีไม่ไดใ้ช้ 4,109,679              2,017,970              -                         2,017,970          
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 7,144,427              25,423,317            54,390                   25,423,317        
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         52,283,388        
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม -                         13,799,857            -                         -                     
(ก าไร)ขาดทนุจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,175,673)             (886,416)                (967,940)                13,092               
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 8,512,401              10,197,597            89,740                   -                     
ตดัจ าหน่ายสิทธิการใชน้ ้า 64,238                   3,099,240              -                         -                     
(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                         (3,419)                    -                         (3,419)                
(ก าไร)จากการโอนกลบัหน้ีสิน (7,672,835)             (15,033,639)           (5,565,306)             (15,033,639)       
ประมาณผลขาดทนุจากคดีความ 41,011,729            -                         41,011,729            -                     
ตน้ทนุบริการและดอกเบ้ียจ่าย 6,095,946              4,267,879              4,062,025              2,835,793          
ดอกเบ้ียรับ (342,596)                (2,664,947)             (1,501,292)             (1,512,793)         
ดอกเบ้ียจ่าย 33,218,676            56,692,556            24,367,713            49,729,405        

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (32,057,410)           (25,737,989)           (28,741,567)           (20,734,852)       

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,877,273            10,280,460            18,489,651            (8,407,799)         
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 1,963,740              722,513                 2,931,190              (8,123,759)         
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 10,159,530            20,554,558            10,427,876            19,570,858        
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 904,507                 788,770                 -                         -                     
สินคา้คงเหลือ 4,461,161              548,931                 4,596,559              38,321               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,487,029              2,711,057              58,000                   (583,270)            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 541,000                 54,900                   2,186,984              -                     

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (396,124)                (11,964,661)           (2,952,735)             (16,104,272)       
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง -                         (4,311,997)             -                         (3,998,714)         
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 311,952                 (14,654,824)           311,952                 (14,465,755)       
ตน้ทนุท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (4,554,566)             4,625,871              (3,821,053)             7,361,656          
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 3,069,734              -                         3,069,734              -                     
ประมาณการผลขาดทนุตามสญัญาก่อสร้าง (5,672,281)             5,691,210              (5,672,281)             5,691,210          

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงนิรวม

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน(ต่อ)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,381,291)           7,643,543              (10,391,793)           9,134,978          
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (278,782)                (503,518)                (278,782)                -                     
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (8,564,528)             (3,551,176)             (9,786,265)             (30,621,398)       
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 386,446                 2,549,392              273,050                 113,731             
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13,980,284)           (15,407,669)           (9,007,244)             (10,089,055)       
เงินสดรับคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 50,262,508            -                         48,388,440            -                     

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 28,104,142            (16,409,453)           29,867,981            (40,596,722)       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 2,720,728              (8,213,290)             3,285,525              (8,706,393)         
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         -                         (108,416)            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (14,468,104)           (15,406,396)           (12,739,441)           (3,446,813)         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 1,999,401              2,126,084              1,018,732              -                     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (143,909)                (1,136,400)             -                         (760,000)            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (9,891,884)             (22,630,002)           (8,435,184)             (13,021,622)       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
จ่ายช าระหน้ีสินผิดนดัช าระ (4,000,000)             -                         (4,000,000)             -                     
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                         11,881,552            -                         11,881,552        
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 1,500,000              -                         -                         -                     
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 420,000                 5,990,000              -                         -                     
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,889,391)             (9,452,040)             -                         (2,244,772)         
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (3,629,691)             (6,120,001)             (472,376)                (476,418)            
จ่ายดอกเบ้ีย (2,387,374)             (8,468,211)             (60,727)                  (5,319,853)         
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ -                         74,401                   -                         74,401               
ก าไรจากการช าระบญัชีในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,872,298              -                         -                         -                     

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ (10,114,158)           (6,094,299)             (4,533,103)             3,914,910          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 8,098,100              (45,133,754)           16,899,694            (49,703,434)       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 39,522,254            84,656,008            11,279,402            60,982,836        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดคงเหลอื ณ วนัปลำยปี 47,620,354            39,522,254            28,179,096            11,279,402        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ  
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

    31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   0.20 0.21 0.52 0.15 0.16 0.44 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 4.69 4.30 3.66 4.11 4.45 3.51 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)   78.00 85.00 100.00 89.00 82.00 104.00 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เท่า) 1.36 1.60 1.81 0.95 1.15 1.53 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)   268.96 227.74 202.00 386.14 318.37 238.27 

อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร             

อัตราก าไรขัน้ต้น (%)      3.05%   2.04%   -0.48%   3.61%   4.33%   -8.16%  

อัตราก าไรสุทธิ (%)      -38.66%   -49.03%   -26.28%   -44.24%   -70.46%   -33.70%  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%)  -32.40%   -76.43%   -241.68%   -22.80%   -63.53%   -128.74%  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

            

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ (%)  -22.97%   -31.55%   -18.31%   -21.37%   -40.38%   -22.05%  

อัตราการหมุนเวียนของสนิทรัพย์ (%) 0.59 0.64 0.70 0.48 0.57 0.65 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

  ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2561 นีม้ีแนวโน้มที่ดีขึน้ หลงัจากเร่ิมเห็นสญัญาณฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจที่ชดัเจน

ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีที่ผ่านมา รัฐบาลมองว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะขยายตวัที่ 3.8%  ภาคการ

สง่ออกยงัเป็นสว่นส าคญัที่ทกุฝ่ายเช่ือวา่จะผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกบัการลงทนุภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่

ต่างๆ โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน  โครงการพร้อมเพย์ โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนภายในกลางปีนี ้เพื่อยกระดบั

ประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั  หัวใจส าคญัคือการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะเร่งเคร่ืองให้เร็วขึน้ทัง้

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) หรือโครงการรถไฟทางคู่ ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์

ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ของปี 2561 อยูท่ี่ 0.6-1.6% ซึ่งอยูภ่ายใต้สมมติฐานการขยายตวัเศรษฐกิจทัง้ปี 2561 อยู่ที่ 3.5-

4% โดยที่ราคาน า้มนัดิบดไูบอยูท่ี่ 50-60 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล และอตัราแลกเปลี่ยนอยูท่ี่ 33-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เช่ือ

วา่เงินเฟ้อทัง้ปีไมเ่กินกรอบที่คาดการณ์ไว้คือไมเ่กิน 1%  

  แนวโน้มราคาน า้มนัโลกปี 2561 ปรับตวัอยูใ่นกรอบจ ากดั จากตวัแปรด้านนโยบายการเมือง การเติบโตของเศรษฐกิจ

ในซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตก และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียคุดิจิทลั รวมถึงทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตที่

เน้นการผลติรถยนต์ไฟฟ้าและผลกัดนัพลงังานทดแทน  ทีมนกัวิเคราะห์สถานการณ์น า้มนัของกลุม่ ปตท. (PRISM) กลุม่ ปตท. 

สรุปทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น า้มนัดิบของโลกในปี 2561 จะขยายตวัเพิ่มขึน้ 1.4 -1.5 ล้านบาร์เรลตอ่วนั สอดคล้องกบั

มลูคา่ตลาดของสนิค้าและบริการ หรือ GDP ของโลก ท่ีขยบัตวัสงูขึน้ 3.7% สาเหตดุ้านเศรษฐกิจในประเทศก าลงัพฒันามีการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เช่น ประเทศจีนและอินเดีย ที่ขยายการลงทนุด้านอตุสาหกรรมตลอดจนโครงสร้างพืน้ฐาน จึงท าให้ความ

ต้องการด้านพลงังานพุ่งสงูขึน้อย่างมหาศาล  แม้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) จะได้รับความนิยมมากขึน้ แต่จ านวน

รถยนต์ไฟฟ้ามีสดัสว่นเพียง 0.1% ของรถยนต์ทัง้หมด รวมถึงความไมช่ดัเจนเก่ียวกบัปฏิบตัิตาม Paris Agreement (COP21) 

สง่ผลให้ อปุสงค์น า้มนัจะยงัคงเติบโตตอ่เนื่องในปี 2561 

  นอกจากนี ้ปัจจยัด้านอปุทานท่ีสง่ผลถึงราคาน า้มนัยงัรวมถึงการปรับลดก าลงัการผลติเพื่อให้ตลาดเข้าสูภ่าวะสมดลุ

ตามข้อตกลงของกลุม่ผู้ผลิต OPEC และ Non-OPEC การที่สหรัฐกลบัมาผลิต Shale Oil เพิ่มขึน้ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการผลติ ท าให้ภาคการผลติน า้มนัขยายตวัด้วยเช่นกนั  อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสถานการณ์น า้มนัดิบของโลกในปี 2561 

ยงัมีความผนัผวนโดยคาดหมายว่าราคาน า้มนัจะปรับอยู่ในระดับ 52-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้อง

ติดตาม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล นโยบายการเมือง เศรษฐกิจในซีกโลกตะวนัออกและตะวันตก 

รวมถึงทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะเน้นการผลติรถยนต์ที่ใช้พลงังานไฟฟ้าและพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ 
    
1) ภาพรวมการด าเนินงาน 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงนโยบายเน้นขยายตวัส าหรับธุรกิจด้านการบริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ

นอกชายฝ่ัง ซึง่ท าให้บริษัทฯ ยงัคงรักษาระดบัการเติบโตในธุรกิจด้านการบริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาตินอก

ชายฝ่ังอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ในปี 2560 ยงัได้ขยายการให้บริการบริหารจดัการบคุคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุงอปุกรณ์

ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมอื่น 
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 ผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้ 417.85 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 20.90 

จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมทัง้สิน้ 528.29 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2560 เท่ากับ 161.54 ล้านบาท หรือ

ขาดทุนลดลงในอัตราร้อยละ 37.63 จากปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 259.02 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ได้ปรับ

โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนัและลดหนว่ยธุรกิจที่ไมส่ร้างผลก าไร 
 

อธิบายสถานะและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 มีแนวโน้มดีขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีก าไรขัน้ต้น

ประมาณ 12.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.05 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึน้มาจากปี 2559 ที่มีก าไรขัน้ต้นร้อยละ 2.04 ของ

รายได้รวม  ส าหรับความสามารถในการท าก าไรนัน้ บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 22.97 และ 

ติดลบร้อยละ 31.55 ในปี 2560 และ ปี 2559 ตามล าดบั มีอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบร้อยละ 32.40 และ ติด

ลบร้อยละ 76.42 ในปี 2560 และ ปี 2559 ตามล าดบั สาเหตมุาจากผลประกอบการบริษัทท่ียงัคงมีขาดทนุสทุธิ ตามสาเหตทุี่

ได้กลา่วแล้วข้างต้น 

และเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้

บริษัทฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วตามคดี

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

เจ้าหนีท้ี่ยื่นคดัค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคัด

คดัค้านตอ่ศาลล้มละลาย และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ถอนคดัค้าน ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้

พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

2/2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ ร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มี

ค าสัง่รับค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการ ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้

พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐ ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสัง่ศาล

ล้มละลายกลางไปยงัศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ แผนกคดีล้มละลายกลาง  
  

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและรายได้จ าแนกตามส่วนงาน 

 รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 417.85 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 3 ธุรกิจหลกัได้แก่      

(1) รายได้จากการบริการทางอุตสาหกรรมน า้มนัและก๊าชธรรมชาติจ านวน 321.14 ล้านบาท (2) รายได้จากการบริการตาม

สญัญาก่อสร้าง 82.72 ล้านบาท (3) รายได้จากการผลิตน า้ประปา 7.24 ล้านบาท (4) รายได้อื่น 6.75 ล้านบาท ซึ่งลดลง 

110.44 ล้านบาทหรือลดลงอตัราร้อยละ 20.90 จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการรวมทัง้สิน้ 528.29 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 



 
                                                                                                                                แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่3 หน้า  111 
 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

รายได้ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากงานให้บริการทางอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง 383.33 72.56 321.14 76.86 

รายได้จากงานก่อสร้างประกอบและติดตัง้ 134.21 25.40 82.72 19.80 

รายได้จากงานผลิตน า้ประปา 10.75 2.04 7.24 1.73 

รายได้อ่ืน - - 6.75 1.61 

รวมรายได้ 528.29 100.00 417.85 100.00 

 
 

รายได้จากการขายและบริการโดยรวมลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายชะลอการรับงานโครงการรวมถึงงานก่อสร้าง
ประกอบและติดตัง้ขนาดใหญ่เพื่อบริหารสภาพคลอ่งและกระแสเงินสดที่มีอยู่จ านวนจ ากัด นอกจากนีง้านด้านบริการทาง
อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังที่เก่ียวกบัการจ้างผลติชิน้งานลดลง สาเหตจุากความผนัผวนของราคาน า้มนั
และความไมช่ดัเจนเร่ืองการตอ่อายสุมัปทานการขดุเจาะ  ในปี 2560 บริษัทยงัคงรักษาฐานธุรกิจด้านน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 
และธุรกิจด้านการประกอบติดตัง้เป็นหลกั เนื่องจากบริษัทได้ขยายบริการด้านสง่พนกังานฝีมือและเคร่ืองมืออปุกรณ์ให้เช่าบน
แท่นขดุเจาะบริเวณอ่าวไทยด้านใต้ได้มากขึน้  บริษัทยงัได้ขยายการให้บริการบริหารจดัการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุง
อปุกรณ์ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมอื่น เป็นสญัญาผกูพนัระยะยาวเพิ่มขึน้ 

ภาวะอตุสาหกรรมเก่ียวกบัน า้มนัและก๊าซธรรมชาตใินปี 2560  ยงัอยูใ่นภาวะผนัผวนจากราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก

ลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้ประกอบกิจการด้านการส ารวจและขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็น

ลกูค้ารายใหญ่ที่ส าคัญของบริษัทชะลอการลงทุนจึงมีผลท าให้การขยายตัวด้านรายได้ของบริษัทอยู่ในวงจ ากัดและยงัไม่

สามารถสร้างรายได้มากพอที่จะชดเชยรายได้จากธุรกิจก่อสร้างที่ขาดหายไป ทัง้นีบ้ริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ภาวะอตุสาหกรรม

เก่ียวกบัน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนอตุสาหกรรมด้านปิโตรเคมี จะมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ในระยะเวลาใกล้นี เ้นื่องจาก

เป็นสนิค้าอปุโภคที่มีความส าคญั  โดยมีปัจจยัอื่นๆ ท่ีต้องติดตาม ได้แก่ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีในยคุดิจิทลั นโยบาย

การเมือง เศรษฐกิจในซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตก รวมถึงทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะเน้นการผลิตรถยนต์ที่

ใช้พลงังานไฟฟ้าและพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ 
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 รายได้อื่น 

ปี 2560 บริษัทมีรายได้อื่นรวมทัง้สิน้ 4.74 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากการขายทรัพย์สนิและรายได้คา่เช่ารับ

เป็นหลกั  
 

 ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2560 มีต้นทุนขายและบริการ เป็นจ านวนเงิน 405.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.95 ของรายได้จากการขายและ

บริการ ลดลงจากปี 2559 จ านวน 517.50  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.72 เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลงจากการชะลอธุรกิจ

ทางด้านงานก่อสร้างประกอบและติดตัง้ อย่างไรก็ตามสดัส่วนต้นทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายได้มีแนวโน้มที่ดีขึน้

เลก็น้อย 

 
 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหารและหนีส้งสัยจะสูญ 

ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน  96.78 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปี 2558 ซึ่งมี

จ านวน 121.58 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 23.16 ของรายได้จากการขายและบริการส าหรับปี 2560 มีการตัง้ประมาณการผล

ขาดทนุจากคดีความ จ านวน 41.10 ล้านบาท  ซึง่บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทผู้วา่จ้างแหง่หนึง่ ในข้อหาผิดสญัญาจ้าง  ผู้วา่จ้าง

ได้ต่อสู้คดีพร้อมทัง้ฟ้องแย้งบริษัท ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการขออทุธรณ์ต่อศาล  และบริษัทได้รับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่และ

การตัดจ าหน่ายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ านวน 7.01 ล้านบาท และ จ านวน 8.42 ล้านบาท

ตามล าดบั 
 

2) ภาพรวมฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 703.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.36 เมือ่เปรียบเทียบกบัปี

ก่อน สนิทรัพย์รวมสว่นใหญ่ประกอบด้วย สนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 210.80 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 

341.14 ล้านบาท บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 1,201.72 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 85.96 ของหนีส้นิรวม สว่น

ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ติดลบ 498.57 ล้านบาทโดยสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจากผล

ขาดทนุจากการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
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 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 47.62 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

ร้อยละ 20.50 โดยเป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมการด าเนนิงาน 28.10 ล้านบาท  ใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 9.89 ล้าน

บาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 10.11 ล้านบาท 

 สินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมสภาพ 

ปี 2560 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 9.81 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีจ านวน 10.62 ล้านบาท 

เนื่องจากการยกเลกิธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประกอบกบัมลูคา่งานแตล่ะงานมีมลูคา่โครงการท่ีลดลงและเป็นโครงการระยะสัน้ๆ 

ท าให้การบริหารจดัการคณุภาพสนิค้าคงเหลอืสามารถควบคมุได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้  

 เงนิลงทุน ค่าความนิยมและการด้อยค่า 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ านวน 2.20 ล้านบาท  ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 

กนัยายน 2560 มีมติให้เลกิกิจการและช าระบญัชี เนื่องจากบริษัทดงักลา่วให้ผลตอบแทนในอตัราที่ต ่า แตม่ีความเสีย่งในการ

ประกอบธุรกิจสงู และมีผลประกอบการขาดทนุมาโดยตลอด  ปัจจบุนับริษัทยอ่ยดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี  

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 77.95 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่มีอายหุนีอ้ยู่ใน

ก าหนดช าระ  สว่นลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระเกิน 12 เดือน บริษัทตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึง่เห็นวา่เป็น

เกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีลกูหนีอ้ื่นจ านวน 5.47 ล้านบาท  

 หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 1,201.72 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น

จ านวน 282.13 ล้านบาท และหนีส้ินผิดนัดช าระจากสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งประมาณ 491.00 ล้านบาท 

ปัจจุบันบริษัทหยุดช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่เจ้าหนีด้งักล่าวตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  เนื่องจากอยู่ภายใต้กฏหมาย

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

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

          ปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.20 เท่า อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2559 เกิดจากหนีส้ิน

หมนุเวียน     ซึ่งเป็นหนีส้ินผิดนดัช าระเป็นจ านวน 491.0 ล้านบาทจากการท่ีบริษัทหยดุช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่เจ้าหนี ้

ดงักลา่วตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 ขณะที่ทรัพย์สนิหมนุเวียนมีจ านวนใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา  
 

 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2560 บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้จากปี 2559 โดยมีก าไรขัน้ต้นประมาณ 12.73 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 3.05 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึน้มาจากปี 2559 ที่มีก าไรขัน้ต้นร้อยละ 2.04 ของรายได้รวมส าหรับความสามารถใน

การท าก าไรนัน้ บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 22.97  อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นติด

ลบร้อยละ 32.40 สาเหตมุาจากผลประกอบการบริษัทท่ียงัคงมีขาดทนุสทุธิ  
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ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี ้

บริษัทยงัคงมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลกูค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งได้รับการ

ต่ออายุสญัญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สญัญามีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ในสญัญา และสญัญาบริการระยะยาวซ่อมบ ารุง

อปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองมือวดัในภาคอตุสาหกรรมการผลติ เร่ิมสญัญาวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 สญัญามีอาย ุ2 ปีนบัจากวนัท่ีใน

สญัญา อีกทัง้การสนบัสนนุวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุม่บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทใช้การ

บริหารจดัการด้านเครดิตเทอมกบัคู่ค้าเป็นหลกั    โดยเจรจาเครดิตเทอมกบัผู้จ าหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการ

เรียกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารค้าของบริษัท บริษัทยงัเช่ือมัน่ว่าจะสามารถจดัหาเงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงานในอนาคต

เพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

ภาระผูกพัน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนงัสือค า้ประกันที่ออกโดยสถาบนัการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อผกูพนัตาม

สญัญาการค้าของบริษัท จ านวน 312.09 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 64.45 ล้านบาท รวมทัง้ภาระหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้

จากคดีความซึง่ปัจจบุนัอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยงัไมเ่สร็จสิน้ และอยูภ่ายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตามมาตรา 

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

3) ปัจจัยและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถกูเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้บริษัท

ฟืน้ฟูกิจการ และเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่รับค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการแล้วตามคดีหมายเลขด าที่ 

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

คดัค้านรายที่ 2  ซึง่เป็นเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินที่มีบริุมสทิธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพื่อขอถอนคดัคดัค้านตอ่ศาล

ล้มละลาย และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ถอนคดัค้าน ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค า

ร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2560  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 มีมติให้

บริษัทเป็นผู้ ร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้อง

ขอฟืน้ฟกิูจการ ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง 

ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐ ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งด าเนินการยื่นอทุธรณ์โต้แย้งค าสัง่ศาลล้มละลายกลางไปยงัศาล

อทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ แผนกคดีล้มละลายกลาง  สถานการณ์ดงักลา่ว อาจมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการ

ด าเนินงานตอ่เนื่องของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลกูค้ารายใหญ่รายหนึ่ง 

ซึ่งได้รับการต่ออายุสญัญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สญัญามีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ในสญัญา และบริษัทยังได้ขยายการ

ให้บริการงานบริหารจดัการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมอื่น ซึ่งเป็นสญัญาผกูพนัระยะ

ยาวเพิ่มขึน้  นอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุม่บริษัท 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลงัเร่ิมฟื้นตัว อีกทัง้รัฐบาลได้ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณ
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ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่สง่ผลดีตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และย่อมสง่ผลให้ผล

การด าเนินงานในธุรกิจตา่งๆของบริษัทเติบโตขึน้เช่นกนั 

นอกจากนัน้บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับฐานะการเงินปัจจุบนั สว่นกลยุทธ์ระยะ

ยาวจะขยายธุรกิจของบริษัทฯจากต้นน า้ไปสู่ปลายน า้ ซึ่งจะสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กบับริษัทรวมถึงบริษัทในเครือที่มี

การให้บริการที่ครบวงจร แม้ในช่วงที่อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อยูใ่นช่วงชะลอตวั บริษัทยงั

ให้บริการด้านงานซอ่มบ ารุงและตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่อง 
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

 

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

 อำย ุ  70  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบณัฑติ  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต  สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 
- นิติศำสตร์บณัฑติ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program 56/2006  จำก IOD 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 56/2006  จำก IOD 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program 14/2006  จำก IOD 
- หลกัสตูร Improve The Quality of financial reporting QFR/2006  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  
- ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำคำ่ตอบแทน บริษัททำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ( 5 ปีย้อนหลงั)  
- ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพลงังำน 
- รองอธิบดี (นกับริหำร 9) กรมธุรกิจพลงังำน 
- ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผน (งำนโยธำธิกำร) 

 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 ุ  76  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 ุ  55  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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า  119 
 

นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 21 พฤษภำคม  2557) 

 อำย ุ  50  ปี 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปัจจบุนั  

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

- ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน  บริษัท ไฮแอท คลำวด์ คอมพิวติง้ จ ำกดั  
 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั   

- กรรมกำรบริษัท , กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษัท แมสเทค ลงิค์ จ ำกดั  
 สดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัท  /    - ไมม่ี- 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ บริษัทยอ่ย / - ไมม่ี – 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ / -  ไมม่ี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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นายสุริยะ  ตันตวิิวัฒน์ 
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 13 มิถนุำยน  2557) 

 อำย ุ  53  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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว  
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 24 สงิหำคม 2559) 

 อำย ุ  63  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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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นายพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง   
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 24 สงิหำคม 2559) 

 อำย ุ  62  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 ุ  49  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ / กำรอบรม  
- ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบนับณัฑิติพฒันบริหำรศำสตร  
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์ มหำวิทยำลยั  
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 226/2016 จำก IOD 
- ประกำศนียบตัรชัน้สงู กำรบริหำรภำครัฐและกฏหมำยมหำชน รุ่นที่ 12 สถำบนัพระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงู ธรรมศำสตร์เพื่อสงัคม (นมช3) 

 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 ้อินด์สเทรียลโปรดกัส์ 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 ุ  56  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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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นายกัมพล  คุปตะวินิจ    
 ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท  (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 20 มิถนุำยน  2560) 

 อำย ุ  67  ปี 

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

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกรรมกำรอื่นๆในปัจจบุนั  
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตักิำร / Operation Directorบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
- รองผู้อ ำนวยกำร /Vice President Mitsui Engineering Thailand Co., LTD. 
- รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
- ผู้อ ำนวยกำร แผนกบริกำรอตุสำหกรรมและกำรค้ำบริษัท พเีออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
- ผู้จดักำร แผนกพฒันำธุรกิจ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (5ปีย้อนหลงั) 

- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท APEX Health Care 
 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 ุ  37  ปี 

 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม  
- ปริญญำโท กำรเงินและกำรธนำคำร มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัพำยพั 
- Company Secretary Program (CSP70/2016) สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
- หลกัสตูรก ำกบัดแูลกฏเกณฑ์บริษัทมหำชน ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูรเทคนิคกำรวเิครำะห์และบริหำรควำมเสีย่งโครงกำรลงทนุเพื่อสร้ำงมลูคำ่เพิม่ของกิจกำรอยำ่งยัง่ยืน 
- หลกัสตูรกำรบริหำรควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 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 - 
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เอกสารแนบ 2  
     

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ช่ือ บริษัท พีเออ ี
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท พีเออี  
เอ็นเนอร์ยี่  

โซลูช่ัน จ ากัด 

บริษัท พีเออี 
เทคนิคอล 

เซอร์วิส จ ากัด 

*บริษัท โอเอซิส  
ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด 

**บริษัท พีเออี 
เฟดเดอรัล 

อินเตอร์เนช่ัน 

***บริษัท พีพี
เอส เอนเนอยี่ 

แอนด์  
มารีน จ ากัด 

1.นายสมพร   ม่ังมี* B:D:E B:D:E - B:D:E B:D:E B:D:E 

 
2.นายวีรพนัธ์ ณ ระนอง 

 
B:D:E 

 
B:D:E 

 
B 

 
B:D:E 

 
B:D:E 

 
- 
 

A: = ประธานกรรมการบริหาร        
B: = กรรมการบริษัท 
C: = กรรมการผู้จดัการ      
D: = กรรมการบริหาร     
E: = กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    
*ปัจจบุนัหยดุด าเนินกิจการแล้ว 
**อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
*** กรรมการลาออกจากบริษัท พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด์ มารีน จ ากดั เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2560 บดันีอ้ยูใ่นระหวา่งสรรหากรรมการบริษัทยอ่ย
เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่วา่งลง  
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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 

- Updated COSO Enterprise Risk Management 2017 : SET 
- 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 
อ่ืนๆ  

- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




	ปก+สารบัญ 31-3-61
	ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ_finalnew 30-3-61ww8
	ส่วนที่ 2การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ finalnew 30-3-61ww2final2
	ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน finalnew 30-3-61wwfinal
	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและเลขานุการบริษัท31-3-61ww
	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย final
	เอกสารแนบ 3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในupdatedoc
	เอกสารแนบ 4 รายละเอียดรายการประเมินราคาทรัพย์สิน fianl
	เอกสารแนบ 5 อื่นๆ fianl
	การรับรองความถุกต้องของข้อมูล

