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ส่วนที่ 1 หน้า 1 
 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัทจ ากัด วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2507 และจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับงาน

ด้านวิศวกรรมผลิตและก่อสร้างระบบอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมขุดเจาะและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ให้บริการ

ด้านงานวิศวกรรมและการก่อสร้างให้บริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แก่บริษัทผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 

รวมถึงได้ส่งผู้มีประสบการณ์ไปปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทชั้นน าทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั้งใน

และต่างประเทศ   

บริษัท มีความสามารถในงานวิศวกรรมและติดตั้งในส่วนงานทั้งทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ด้านไฟฟ้า และ

ระบบควบคุม รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ

อุตสาหกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด  บริษัทให้ความส าคัญสูงสุดในด้านคุณภาพของงานและการด าเนินงาน และความ

ปลอดภัยในการท างาน ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม รวมถึง 

คุณภาพของงานและความพึงพอใจที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 
 

วิสัยทัศน ์
 

เราจะเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ทั้งด้านวิศวกรรม บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ ามันและก๊าซ  ปิโตรเคมี  

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้นน้ าและปลายน้ า 
 

 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 รักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจให้บริการ ด้าน Engineering, Procurement and Construction (EPC) รวมถึง

การจัดส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซ  ทั้งภายในประเทศ

และระดับภูมิภาค โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าการให้บริการครบวงจร ด้าน Engineering, Procurement and 

Construction (EPC) โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดส่งบุคลากรที่มีทักษะ 

ประสบการณ์ และความช านาญเพ่ือปฏิบัติงานให้กับลูกค้า ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ 

น้ ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท 
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ส่วนที่ 1 หน้า 2 
 

พันธกิจ 

 

 เป็นผู้น าในการให้บริการด้านออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ (EPC) Engineering,Procurement 

and Construction  ที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ ามันและก๊าซปิโตรเคมี และพลังงานทางเลือกท่ีเกี่ยวข้องทั้ง

ภายในประเทศและระดับภูมิภาค 

 ให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซทั้ง

ภายในประเทศและระดับภูมิภาค 

 บริหารต้นทุนการด าเนินการ และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจทั้งหมดบรรลุ

เป้าหมาย 

 มุ่งม่ันพัฒนาระบบบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถความเจริญเติบโตของบริษัทและเพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ 

 มุ่งเน้นการบริหารการจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการอย่าง

โปร่งใส สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานใน

องค์กร รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 1 หน้า 3 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ส าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

ปี 2559 

 วันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรรมการบริษัทรับทราบการลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท ,

กรรมการบริหาร,เลขานุการบริษัท ของนายรัฐชัย  ภิชยภูมิ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

 วันที่ 8 มกราคม 2559  สืบเนื่องจากนายรัฐชัย ภิชยภูมิ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน

บริษัทโดยชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ  นาย

อานนท์  เลขาสถาพร นายสมพร มั่งมี กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ

ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป    

 วันที่ 8 มกราคม 2559  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต ให้ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนายรัฐชัย ภิชยภูมิ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป  

 วันที่ 26 มกราคม 2559 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้ทางการค้ายื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการกลางต่อศาลล้มละลายกลาง

โดยศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการและศาลนัดไต่สวนโดยทั้งนี้ในการยื่นค าร้องดังกล่าว เจ้าหนี้ได้กล่าว

อ้างมูลหนี้จ านวน 12,396,287.78 บาท โดยเป็นหนี้ค่าด าเนินการก่อสร้างและงาน Hydro test รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ในการท างานในหน่วยงานลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นยอดหนี้ค้างช าระในปี 2556 

และ 2557   

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบการลาออกของนายชัยวัฒน์ กรรณสูตร  ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29  กุมภาพันธ์  2559  

เป็นต้นไป 

 วันที่ 1 มีนาคม 2559  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ 

PAE ของบริษัท เนื่องจากอาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อันเป็นผลมาจากที่บริษัท

ได้น าส่งงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยปรากฏข้อมูลว่าบริษัทมี

ฐานะการเงินที่อาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน กล่าวคือ มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ า

กว่าศูนย์ ตลาดหลักทรัพย์จึงพิจารณาฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทว่าจะเข้าข่ายอาจถูกเพิก

ถอนหรือไม่ จึงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เพ่ือห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ PAE ของบริษัท ตั้งแต่
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ส่วนที่ 1 หน้า 4 
 

วันที่ 1 มีนาคม 2559 จนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วันท าการ หรือ

ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2559  

 นอกจากนี้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์ยังได้ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่

แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน กลต.”) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้  ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้น

เครื่องหมาย SP เพ่ือห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ของวันที่ 1 มีนาคม 2559 เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินและ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างระมัดระวัง กรณีดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การ

ซื้อขายรอบเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2559 แต่ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ PAE ของบริษัทต่อไปเนื่องจาก

อยู่ระหว่างพิจารณาฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทว่าจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรือไม่ด้วยอีก

กรณีหนึ่ง 

 วันที่ 9 มีนาคม 2559  ตลาดหลักทรัพย์แจ้งด าเนินการกับบริษัท กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน

และการด าเนินงาน (NC ระยะที่ 1) จากการพิจารณางบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ

บริษัท ซึ่งเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงานเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์เป็น

จ านวน (135) ล้านบาท เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะ

ด าเนินการดังนี้ 

1. ประกาศว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงานระยะที่ 1 

(NC ระยะที่ 1) พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 และยังคง

เครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

2. ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนครบ 30 วัน นับจากวันที่ประกาศตามข้อ 1 หรือจนถึงวันที่ 7 

เมษายน 2559 ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารของบริษัทมีเวลาที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

3. ให้บริษัทแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายในวันที่ 7 เมษายน 2559 เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและ

ผู้ลงทุนถึงทางเลือกว่าบริษัทจะท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นหรือจะฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจน

ก าหนดเวลาด าเนินการในทางเลือกดังกล่าว 
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4. อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 

2559 ภายหลังมีข้อมูลตามข้อ 3 ที่ครบถ้วนและชัดเจนแล้วเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซื้อหรือขายหลักทรัพย์อีก

ระยะหนึ่งก่อนที่จะสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ  

5. ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะ

สามารถด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานความคืบหน้าการฟ้ืนฟูกิจการ

ต่อตลาดหลักทรัพย์ ทุก 3 เดือนหรือในวันเดียวกับวันครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส 

6. ตลาดหลักทรัพย์จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 9 

มีนาคม 2559 โดยก าหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี และจะประกาศรายชื่อของบริษัททุกระยะ 

ได้แก่ NC ระยะที่ 1 NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3 โดยบริษัทอาจขอขยายระยะเวลาฟ้ืนฟูกิจการได้ 1 ครั้ง 

เป็นระยะเวลาไม่เกิน1 ปี (รวมระยะเวลาสูงสุดในการฟ้ืนฟูกิจการไม่เกิน 4 ปี) โดยหากบริษัทไม่สามารถ

ด าเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลาดหลักทรัพย์จะเสนอคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทต่อไป 

 วันที่ 4 เมษายน  2559  บริษัทได้ชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

อันเนื่องมาจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 1 (NC 

ระยะที่ 1 โดยบริษัทได้แจ้งว่ามีมติอนุมัติเลือกให้บริษัทด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งผู้ท าแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลมีค าสั่งแต่งตั้งจะเป็นผู้จัดท าแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน

แทนบริษัทรวมทั้งให้ถือเอาแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบเป็นแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนต่อไป และด้วย

เหตุที่ในเวลานั้นบริษัทอยู่ในระหว่างการถูกเจ้าหนี้ทางการค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องขอฟ้ืน ฟูกิจการต่อศาล

ล้มละลายกลางอยู่แล้ว ซึ่งตามกฎหมายล้มละลายบริษัทไม่สามารถยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการด้วยตัวบริษัทเอง

ซ้อนเข้าไปในระหว่างที่คดีดังกล่าวได้ บริษัทจึงเข้าไปในคดีดังกล่าวเพ่ือขอให้ศาลแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้ท าแผน

ฟ้ืนฟูกิจการเอง ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีการเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการเป็นการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป  

 วันที่ 8 เมษายน 2559  ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตและการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ PAE 

ของบริษัท เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขฐานะทางการเงิน

และการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และโดยผลจากการที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์ว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเลือกให้บริษัทด าเนินการฟ้ืนฟูกกิจการผ่านศาล

ล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติล้มละลาย เมื่อวันที่ 4 เมษายน2559 ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้

ด าเนินการดังนี้ 



                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  
                                                                                                                                        บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 หน้า 6 
 

1. อนุญาตให้หลักทรัพย์ PAE ของบริษัทซื้อหรือขายได้ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 

2559  

2. ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ PAE ตั้งแต่วันที่ 10 

พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการให้

ตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกไตรมาสโดยน าส่งพร้อมกับการน าส่งงบการเงินจนกว่าจะสามารถด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขฐานะการเงินและการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือ

หุ้นและผู้ลงทุนติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการของบริษัทต่อไป 

 วันที่ 28 เมษายน 2559  ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันท าการซื้อขายวันสุดท้ายของบริษัท  คือ วันที่ 9 

พฤษภาคม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัท ซื้อหรือขายได้ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 

2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 30 วัน นั้นตลาดหลักทรัพย์ขอแจ้งเตือนวันท าการซื้อขายวัน

สุดท้ายให้ผู้ลงทุนทราบอีกครั้ง 

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบว่า นางอุไรรัตน์ บุญอากาศซึ่งด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบว่านางสาววรรณา  เมลืองนนท์ ซึ่งด ารง

ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพ่ือขอลาออกจาก

การด ารงต าแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

 วันที่ 13 กรกฏาคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบว่านายอานนท์ เลขาสถาพร ซึ่งด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร และผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัท

เพ่ือขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป  

 วันที่  13 กรกฏาคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ งนายวีรพันธ์ ณ ระนอง เป็น

กรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป  

 วันที่ 13 กรกฏาคม  2559  สืบเนื่องจากนายนายอานนท์ เลขาสถาพร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการและ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลง

นามแทนบริษัท โดยชื่อและจ านวนกรรมการซื่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสมพร มั่งมี และ นาย

วีรพันธ์    ณ ระนอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 

2559 เป็นต้นไป    
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  วันที่ 26  สิงหาคม 2559  บริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบว่านายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ  ซึ่งด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท,กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพ่ือขอลาออกจากการด ารง

ต าแหน่งดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  

 วันที่ 26  สิงหาคม 2559  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

พ.ศ. 2559 มีมติแต่งตั้ง นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว , และนายพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่ง

กรรมการท่ีว่างลง นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

 วันที่ 23 กันยายน 2559   ก าหนดวันใช้สิทธิ PAE-W1 ครั้งสุดท้ายและก าหนดวันห้ามซื้อขาย วันที่ 02 

พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 02 พฤศจิกายน 2559ร บริษัทขอรายงานผลการซื้อขายดังต่อไปนี้ ใบส าคัญแสดง

สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1) จ านวน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) 

148,802  จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย) 1,363,302,372 อัตราการใช้สิทธิ (ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ: หุ้น) 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 0.50 จ านวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ(หุ้น) 

148,802 จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิคงเหลือ (หุ้น) 1,363,302,372 

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทชี้แจงความคืบหน้าแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน ว่าในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางก าหนดนัดพิจารณาคดีฟ้ืนฟูกิจการ ปรากฏว่า

ศาลได้มีการก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยมีเจ้าหนี้ของบริษัทบางส่วนได้ยื่นคัดค้านการ

ฟ้ืนฟูกิจการจ านวน 6 ราย ศาลจึงได้ก าหนดนัดสืบพยานของผู้ร้อง (เจ้าหนี้ที่ยื่นค าร้อง) สืบพยานของลูกหนี้ 

(บริษัท) และสืบพยานของเจ้าหนี้ผู้คัดค้านทั้ง 6 รายเป็นจ านวน 7 นัดได้แก่ วันที่ 15,16,23 กันยายน 2559 ,

วันที่ 7,11,12,25 ตุลาคม 2559 เวลา9.00-16.30 น. ของทุกๆวัน ต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2559 ปรากฏว่าศาล

ล้มละลายกลางยังไม่สามารถด าเนินการสืบพยานตามที่ก าหนดนัดไว้ได้ เนื่องจากยังมีกระบวนการที่ต้อง

ด าเนินการเพ่ือเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องตามกฎหมายให้เสร็จสิ้นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้นมีเจ้าหนี้ผู้

คัดค้านรายหนึ่งได้ถอนค าคัดค้านออกไป ท าให้เหลือผู้คัดค้านเพียง 5 ราย และศาลได้ก าหนดนัดสืบพยานของผู้

ร้อง ลูกหนี้ และผู้คัดค้านเสียใหม่ โดยก าหนดนัดสืบพยานจ านวน 5 นัด ได้แก่ วันที่ 7,8,9,24,28 กุมภาพันธ์ 

2560 เวลา 9.00-16.30 น. ของทุกๆวัน  

 

ปี 2560 

 วันที่ 9 มีนาคม 2560  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งด าเนินการกับ PAE กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะ

การเงินและการด าเนินงาน (NC ระยะที่ 2) 
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                                                                                                                                        บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 หน้า 8 
 

  วันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทชี้แจงความคืบหน้าแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ 

ว่าภายหลังจากการไต่สวนค าร้องของศาลคดีล้มละลายกลางเสร็จสิ้นปรากฏว่าศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟู

กิจการของเจ้าหนี้ที่ยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุม

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ได้รับการรายงานเกี่ยวกับการยกค าร้องของศาลอย่างเป็นทางการที่ประชุมดังกล่าว

จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทด าเนินการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลายเป็นคดีใหม่โดยการยื่นของบริษัทเอง ซึ่งในการยื่นค าร้องครั้งนี้ บริษัทในฐานะลูกหนี้จะเป็นผู้ร้องด้วย

ตนเองจะได้น าเสนอข้อมูลให้ศาลทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนว่าบริษัทอยู่ในสภาวะที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องฟ้ืนฟู

กิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย รวมทั้งตกอยู่ในบังคับต้องท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเพ่ือแก้ไขเหตุเพิกถอนจาก

การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ด้วยโดยทั้งนี้บริษัทจะยังคงถือเอาแนวทาง

ดังกล่าวเป็นแนวทางในการแก้ไขเหตุเพิกถอนต่อไป โดยจะถือเอาแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบใน

อนาคตเป็นแผนในการแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วยและบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันภายใน

ระยะเวลาที่ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  

  วันที่ 20 มิถุนายน 2560  บริษัทรับทราบการลาออกของ นางสาว กุลิสรา บริณตพงษ์ ต าแหน่งกรรมการ

บริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้งนายกัมพล คุปตะวินิจ เป็นกรรมการ

บริษัทแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

 วันที่ 20  มิถุนายน 2560 บริษทแจ้งความคืบหน้าแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน,และแจ้งผลค าสั่งศาลไม่อนุญาตให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ว่าเมื่อวันที่ 21 

มิถุนายน 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขด าที่ ฟ.23/2560 

และศาลได้มีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยศาลได้ก าหนดนัดพิจารณาคดีดังกล่าวในวันที่ 11 

กันยายน 2560  

 วันที่ 29  มิถุนายน 2560  บริษัทชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าในปี 2559 ที่

ผ่านมาบริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งไม่อนุญาตให้บริษัท

จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทจึงตกอยู่ใน

สภาวะการพักการบังคับช าระหนี้ต้องห้าม มิให้กระท าการใดที่เป็นการก่อภาระผูกพันธ์หรือก่อภาระใน

ทรัพย์สินอันจะท าให้ทรัพย์สินของบริษัทลดลงหากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาทั้งจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 90/12(9) ประกอบมาตรา 90/82 ศาลจึงเห็นว่าการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นนั้นก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัทจ านวนมากสร้างภาระแก่บริษัทและบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย

ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายจึงไม่อนุญาตให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
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2559 ซึ่งผลของค าสั่งศาลดังกล่าวมีผลบังคับบริษัทต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งศาลได้มีค าสั่งยกร้องขอฟ้ืนฟู

กิจการของเจ้าหนี้ดังที่ได้รายงานให้ทราบและเมื่อบริษัทได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการเข้าไปเป็นคดีใหม่ บริษัทจึง

ได้ยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือให้ศาลพิจารณาสั่งเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมที่สูงและ

เป็นการก่อภาระผูกพันแก่บริษัทอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/12 

รวมถึงเพ่ือไม่ให้ค าสั่งศาลในคดีนี้เกิดความขัดแย้งกับค าสั่งศาลเดิมที่เคยมีค าสั่งหรือเคยมีค าวินิจฉัยเป็น

แนวทางเดิมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งศาลได้รับค าร้องดังกล่าวไว้และมีค าสั่งให้งดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2560 ของบริษัทไปจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น โดยผลจากค าสั่งศาลดังกล่าวจึงท าให้

บริษัทไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้จนกว่าศาลจะมีค าสั่งอนุญาต  

 วันที่ 18 กันยายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  5/2560 ลง มีมติให้บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล 
อินเตอร์เนชั่นเเนล จ ากัด (บริษัทย่อย) เลิกกิจการและช าระบัญชี เนื่องจากบริษัทดังกล่าวให้ผลตอบแทนในอัตรา
ที่ต่ าแต่มีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสูง ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
 
 

ปี 2561 

 วันที่ 9 มีนาคม 2561  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งด าเนินการกับ PAE กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน

และการด าเนินงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มี

การด าเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยให้ระยะเวลาฟ้ืนฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) 

ช่วงด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี เมื่อบริษัทยังไม่สามารถ

แก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ จึงเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศชื่อบริษัทให้ต้องปรับปรุงฐานะการเงิน

และการด าเนินงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดย PAE เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะ

การเงินและการด าเนินงานระยะที่ 3 (NC ระยะที่ 3) ทั้งนี้ PAE ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ข้างต้น 

 วันที่ 23 มีนาคม 2561  บริษัทแจ้งความคืบหน้าแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน,และแจ้งผลค าพิพากษาที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องคดีฟ้ืนฟูกิจการ สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ยื่นค าร้องขอ

ฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ ฟ. 23/2560 และศาลได้มีค าสั่งรับค าร้องไว้ เมื่อศาลได้

ท าการสืบพยานผู้ร้องขอและลูกหนี้และผู้คัดค้านแล้วเสร็จนั้น ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งในวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยให้ยกค าร้องของผู้ร้อง/ลูกหนี้ (ค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท) แต่อย่างไรก็

ตามยังคงถือว่าค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลล้มละลายดังกล่าวเป็นเพียงค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลชั้นต้น
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เท่านั้น ยังคงถือว่าคดีฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทยังคงไม่เป็นที่สิ้นสุด บริษัทยังคงสามารถอุทธรณ์ค าสั่งห รือค า

พิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อไปได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

2/2561 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาล

ล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษแผนกคดีล้มละลายเพ่ือที่เสนอข้อโต้แย้งค าสั่งของศาลล้มละลาย

กลาง เนื่องจากเห็นว่ามีเหตุผลที่ทางบริษัทสามารถโต้แย้งได้ 

 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค า

พิพากษาล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กฏหมายก าหนดและศาลอุทธรณ์ได้รับค าร้อง

ไว้พิจารณาเรียบร้อย 

 วันที่ 7 กันยายน 2561  ความคืบหน้าแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเลือกการด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการผ่านศาล
ล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติล้มละลายเพ่ือแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวโดยบริษัทได้ยื่นค าร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ ฟ. 23/2560 และศาลได้มีค าสั่งรับค าร้องไว้ โดยขณะนี้
ศาลได้ท าการสืบพยานผู้ร้องขอและลูกหนี้และผู้คัดค้านแล้วเสร็จและศาลล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งในวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยให้ยกค าร้องของผู้ร้อง/ลูกหนี้ (ค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท) แต่อย่างไรก็
ตามยังคงถือว่าค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลล้มละลายดังกล่าวเป็นเพียงค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลชั้นต้น
เท่านั้น ซึ่งยังคงถือว่าคดีฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทยังคงไม่เป็นที่สิ้นสุด บริษัทยังคงสามารถอุทธรณ์ค าสั่งหรือค า
พิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อไปได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค า
พิพากษาล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กฏหมายก าหนด และศาลอุทธรณ์ได้รับค าร้องไว้
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว คดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่
ลาออกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมครั้งที่ 05/2561 
เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2561  มีมติดังนี้ 1. รับทราบการลาออกของ นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  จากต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติแต่งตั้งนายกิตติ อธินันท์  ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4  
ธันวาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมด้วยการมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยอันจะท าให้บริษัท มีผลประกอบการหรือผลก าไร

เพ่ิมมากขึ้นหรือธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มี

ความครบวงจรมากยิ่งข้ึน  

การจัดตั้งบริษัทย่อยและเลิกกิจการ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้มี

การจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้าน
ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานให้บริการแก่ธุรกิจน้ ามันและก๊าซ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2558 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน  
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และวันที่ 18 กันยายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  5/2560 ลง มีมติให้บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล 
อินเตอร์เนชั่นเเนล จ ากัด (บริษัทย่อย) เลิกกิจการและช าระบัญชี เนื่องจากบริษัทดังกล่าวให้ผลตอบแทนในอัตราที่ต่ าแต่มี
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสูง  
 

การซื้อธุรกิจ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ลงทุนในบริษัท 

พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.77 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้รับการ
โอนหุ้นจ านวน 1,016,550 หุ้น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เพ่ือขยายการลงทุนด้านการผลิตและขาย
น้ าประปาและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ซื้อ
ธุรกิจเนื่องจากผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบริษัท พีพีเอส เอนเนอ
ยี แอนด์ มารีน จ ากัด อย่างไม่มีนัยส าคัญ  
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2. ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานรวมไปถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbons)  

 ขอบเขตของงานครอบคลุมลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี ที่บริษัทให้บริการเริ่ม

ตั้งแต่งานบริการด้านการออกแบบและค านวณทางวิศวกรรม (งานบริการEngineering), ผลิตประกอบและติดตั้งชุด

อุปกรณ์หรืองานโครงสร้าง (งานบริการ Oil & Gas), งานซ่อมบ ารุง, โดยบริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นที่

ยอมรับและผ่านการประเมินในทุกข้อก าหนด ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพของงาน 

ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนด ทีมวิศวกรและบุคลากรของบริษัทล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ

ความสามารถในการท างานสูงจากหลากหลายโครงการที่ผ่านมา อาทิเช่น การก่อสร้างศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตร

เคมี (Petrochemical Complexes) โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งทะเล 

เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีบริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทและถือเป็นบริษัท

ชั้นน าในงานบริการด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (Non-destructive Testing, NDT) หรือสอบเทียบงานเชื่อม 

อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตามหลักมาตรฐานและข้อก าหนดสากล โดยเสนอบริการเป็นผู้ตรวจสอบอิสระให้แก่งาน

ก่อสร้างงานบ ารุงรักษา 

2. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructures) 

 งานโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่งานวิศวกรรมโยธาส าหรับพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตลอดจน

โรงงานอุตสาหกรรม อาคารส านักงาน งานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีบริการน้ ามันและก๊าซ เป็นต้น 

ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้  

1. บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด มหาชน  ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ จ านวน 72.12 % บริษัท พีเออี 

เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (PTECH) ด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party 

Engineering Services Inspection)ในด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing : NDT) คือ การใช้

หลักวิชาการทางฟิสิกส์ เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกวิธีของการทดสอบ เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพของ

ชิ้นงานที่ถูกทดสอบโดยการหารอยความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity) ในโครงสร้างงานเชื่อมของวัสดุที่ไม่สามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่ท าให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งก่อนการใช้งาน (New Construction) 

ระหว่างการใช้งาน (In Service) และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงานเพ่ือซ่อมบ ารุงใหญ่ (Turnaround Shutdown) 

ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปประเมินความเหมาะสมในการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและเครื่องมือ

อุปกรณ์ต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการผลิต จนส่งผลให้กระบวนการต้องหยุดชะงัก อาทิเช่น การ

ตรวจสอบวัสดุและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร โครงสร้างโลหะเหล็กขนาดใหญ่ หม้อน้ า (Boiler) ระบบท่อ

ล าเลียงก๊าซ น้ ามัน สารเคมี และถังรับแรงดันสูง การทดสอบงานโครงสร้าง (Structure) และระบบท่อส่งน้ ามัน 
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(Pipelines) ทั้งบนฝั่งและในทะเล โดยมีอุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ที่สามารถใช้ในโรงงานหรืองาน

สนาม เพ่ือการบริการที่รวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และรวมถึงผู้ช านาญการที่มีความรู้ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย ซึ่งได้รับการอบรมและฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

อาทิเช่น การทดสอบด้วยการฉายรังสี (Radiographic Testing) การทดสอบโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic 

Testing) การทดสอบโดยใช้น้ ายาแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing) การทดสอบด้วยผงอนุภาคแม่เหล็ก 

(Magnetic Particles Testing) การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection Testing) การมีใบอนุญาตเฉพาะที่

สามารถประกอบธุรกิจนี้ได้ เป็นต้น 

2. นอกจากนี้บริษัทเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพซึ่งท าโดยวิธีการทดสอบและตรวจสอบ

ทางวิศวกรรม โดยน าข้อมูลจากการทดสอบและตรวจสอบ มาประเมินผลและออกรายงานเพ่ือรับรองสภาพและต่ออายุ

การใช้งานของอุปกรณ์ โดยปัจจุบันการบริการดังกล่าวมีการเติบโตอย่างมาก ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ภาคเอกชน 

และรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น การตรวจสอบโรงงาน การตรวจสอบภาชนะแรงดัน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องท า

น้ าร้อน ระบบท่อแ ละโครงสร้างในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามัน โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี งานสร้างเรือ งานนอกชายฝั่ง 

งานก่อสร้างสะพานและอาคาร รวมถึงงานฝึกอบรมบุคลากรและให้การรับรองทางด้านงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล 

ตามข้อก าหนดที่ลูกค้าต้องการ หรือข้อก าหนดตามกฎหมาย โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 

ประกอบด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวางในปัจจุบัน 

3.  ภาพรวมการด าเนินงานและการได้รับสัญญาจ้างงานของบริษัทย่อยในปี 2561มีรายละเอียดดังนี้ 

   บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) งานบริการตรวจสอบ Safety Relief Valve 
LPG Sphere ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (1 มกราคม 2561 – 31 กุมภาพันธ์ 2565) 

 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) งานโครงการก่อสร้าง The 
Construction of Mass Transit System C2 / MRT Red Line (บางซื่อ-รังสิต) ระยะเวลาโครงการ 159 
วัน (22 มกราคม 2561 – 29 มิถุนายน 2561) 

 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  สัญญาจ้างเหมาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า ระยะเวลาโครงการ  1,095 วัน (14 มีนาคม 2561 – 14 มีนาคม 2563) 

 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท China Petroleum Pipeline Bureau  งานโครงการ RA#6-Ratchaburi 
Pipeline Project (RRPP) ระยะเวลาโครงการ (5 มีนาคม 2561 – 2562) 

 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จ ากัด (มหาชน) สัญญาจ้างเหมาทดสอบถังเก็บและ
จ่ายก๊าซครบวาระ 5 ปี และทดสอบเพ่ือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แบบ 
ธพ.ก.2) คลังก๊าซฯ โรงบรรจุก๊าซฯ และสถานีบริการก๊าซกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ระยะเวลาสัญญา (29 
มีนาคม 2561 – กันยายน 2561) 
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 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท CTCI (THAILAND) COMPANY LIMITED งานโครงการ WPS & PQR 
FOR ALLOY P42 & P45 LIWA PIPING FABRICATION WORKS OF FABRICATION WORK FOR A/G 
PIPING OF LIWA PROJECT ระยะเวลาโครงการ (16 -31 พฤษภาคม 2561) 

 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท CTCI (THAILAND) COMPANY LIMITED งานโครงการ CS-NACE 
HARDNESS TESTING WORKS OF LPIC EPC1 SCU PROJECT OF CCJV / CTCI JOINT VENTURE IN 
MAPKHA , RAYONG PROVINCE THE KINGDOM OF THAILAND ระยะเวลาโครงการ (15 มกราคม – 
30 สิงหาคม 2561) 

 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) สัญญาจ้างผู้ควบคุมคุณภาพงาน 
(QC SUPERVISOR) ในช่วงหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ปี 2561 ระยะเวลาสัญญา (1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 
2561) 

 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) สัญญาว่าจ้าง งานตรวจ
คุณภาพงานเชื่อม (NDT) J.2389 โครงการปรับปรุงท่อ Cross Pipe Type ท่อบนบก 36”&42” โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง ระยะเวลาสัญญา (22 พฤษภาคม – 28 กันยายน 2561) 

 2. บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายส่งน้ าดิบ/น้ าดื่ม/น้ าประปาซึ่งบริษัท

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.77 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือขยายการลงทุนด้านการผลิตและขายน้ าประปาและรองรับการ

เจริญเติบโตของบริษัท ในอนาคต  

 3.บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ ให้

การปรึกษาแนะน าด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพ การบริหารจัดการความปลอดภัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การบริหารจัดการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร

จัดการความรู้แขนงอ่ืนๆ และประกอบธุรกิจจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม คุณภ าพ คว ามปลอดภัย อ าชีวอน ามัยและสิ่งแวดล้อมหรือ (Quality , Health 

,Safety and Environment) Training Center 

 4.บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ จ านวน 54 .94% ให้งานบริการด้านเช่า

อสังหาริมทรัพย์  
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โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจโดยมีมูลค่ารายได้จ าแนกตามสายงาน          

ระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังดังนี้       
                                                                                                                                    

 
บริษัทและบริษัทย่อย 

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2559 
รายได้  

(พันบาท) 

 
% 

ปี 2560
รายได้  

(พันบาท) 

 
% 

ปี 2561
รายได้  

(พันบาท) 

 
% 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

 236,780 44.82 208,527 49.90 186,114 53.56 

รายได้การใหบ้ริการตามสัญญาก่อสร้าง 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

 104,827 19.84 43,296 10.36 - - 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

72.12 29,384 5.56 39,419 9.43 - - 

รายได้การให้บริการทดสอบแบบไม่ท าลาย 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

72.12 146,565 27.74 112,617 26.96 152,909 44.00 

รายได้การให้บริการน้ าประปา 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี 
แอนด์ มารีน จ ากัด 

67.77 10,747 2.03 7,240 1.73 8,336 2.40 

รายได้จากการขายสินค้าและรายได้อื่นๆ 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด 

54.94 - - - - - - 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี 
โซลูชั่น จ ากัด 

99.99 - - - - 130 0.04 

รวม  528,294 100 417,852 100 347,489 100 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้น ให้บริการด้านงานวิศวกรรม , การก่อสร้าง, การให้บริการ บ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้แก่บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานรวมถึงการจัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างาน  เพ่ือร่วมปฏิบัติงานกับ

บริษัทชั้นน า ทั้งงานบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยบริษัทให้

ความส าคัญในด้านความปลอดภัยในการท างานอย่างสูงสุด ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และ

สภาพแวดล้อม รวมถึง คุณภาพของงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า  

เนื่องจากเศรษฐกิจปัจุจุบันมีการแข่งขันของธุรกิจเป็นจ านวนมาก บริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้าน

การตลาด โดยมีปรับเปลี่ยนการประมูลงาน โดยบริษัทจะเข้าร่วมประมูลงานในส่วนงานที่บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง หรือในส่วนงาน Shut Down หรือ Turnaround service มากขึ้นเนื่องจากโรงงานต่างๆ ที่เปิดท าการมา

นาน จ าเป็นที่จะต้องมีการ service หรือ maintenance งาน Offshore service โดยบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่า ใน

โครงการหนึ่งๆนั้น บริษัทจะขอรับงานได้มากกว่า 1งาน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจะรับงานด้านก่อสร้างงานติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัทก็จะรับงานทางด้านการจัดหาบุคลากรเพ่ิมด้วย เพ่ือบริษัทจะได้รับงานในลักษณะ turn-

key เป็นต้น      

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับคุณภาพของงานรวมถึงการให้บริการทั้งก่อนและหลังการด าเนินงาน ซึ่ง

บริษัทเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยทั้งนี้บริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด าเนิน

ธุรกิจหลักของบริษัทว่า บริษัทจะเน้นการรับงานจากหลายองค์กรชั้นน าของกลุ่มน้ ามัน โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ  

โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงาน โดยการให้บริการอย่างดีและสุดความสามารถ โดยถ้าลูกค้ามีความพึง

พอใจในการท างานของบริษัทและได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากลูกค้าหลายราย อาจส่งผลให้บริษัทได้รับมอบหมาย

งานจากหน่วยงานมากอ่ืนๆมากขึ้น 

ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย  

ลูกค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของธุรกิจได้แก่ ลูกค้ากลุ่มงานไฮโดรคาร์บอนและ

ลูกค้ากลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยลักษณะของลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะมีทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ในส่วน

กลุ่มเป้าหมายของบริษัทคือกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน้ ามันโรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ  โรงงาน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานกระดาษและโรงไฟฟ้า , สัดส่วนลูกค้าของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ

และสภาวการณ์ต่างๆ ดังนั้นการด าเนินงานของบริษัทอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ   
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สภาพภาพรวมอุตสาหกรรมที่ผ่านมา   

สืบเนื่องราคาจากน้ ามันดิบในตลาดโลกลดลงต่อเนื่องในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2561 ตอนต้น

ปี ระดับราคาลดลงมาอยู่ที่ 60 เหรียญต่อบาร์เรล แต่ปรับขึ้นไปเกิน 70 เหรียญต่อบาร์เรล ได้ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะลดลง

มาที่ประมาณ 50 เหรียญต่อบาร์เรล ช่วงปลายปี จากการผันผวนของราคาน้ ามันดังกล่าว ท าให้การลงทุนทางด้านการ

ขุดเจาะและส ารวจชลอตัว จึงมีผลกระทบท าให้โครงการอ่ืนๆและปริมาณงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในอุตสาหกรรม

น้ ามันและกาซ ต้องลดลงไปด้วย  ดังนั้นผู้รับเหมาจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ต้องปรับลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน

ในการประมูลงาน หรือหาพันธมิตรในการรับงานมากข้ึนกว่าเดิม 

ภาวะการแข่งขัน 

 บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งประเภทงานเดียวกันที่รับงานจากหน่วยงานเอกชนเป็น
หลักโดยบริษัทเชื่อว่าหากในอนาคต ถ้าหากบริษัทมีการขยายตัวด้านการลงทุนหรือมีขอบข่ายการลงทุนในการ
ด าเนินงานมากขึ้น  บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีขีดความสามารถเพียงพอในการรับงานจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นขณะนี้บริษัทที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  แต่ด้วยความเชี่ยวชาญในการ
ท างานของบริษัทในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการส่งพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพเพ่ือเข้าไปซ่อมบ ารุงในงาน 
offshore และ onshore ,งานประกอบ โดยบริษัทมีโรงประกอบรองรับทั้ง 3 แห่ง โดยบริษัทถือว่าเป็นกลยุทธ์ส าคัญใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งบริษัทยังมั่นใจว่าบริษัทจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพและการท างาน
รวมถึงประสบการณ์และชื่อเสียงของบริษัท 
 1.จ านวนคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ส าหรับงานด้านอุตสาหกรรมรับเหมา EPC ในประเทศในปัจจุบัน มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

เนื่องจากผู้ให้บริการ มีคู่แข่งขันรายเดิมที่ต่างก็พากันพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการ

บริหารโครงการ และประสบการณ์ทางวิศวกรรมก็เป็นปัจจัยส าคัญ และขณะที่แนวโน้มโครงการก่อสร้างปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีมีเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักด้วยแล้ว การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไปอาจก่อให้เกิดเป็น

อุปสรรคในการท างานของบริษัท  

 2.คู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ส าหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนี้มีคู่แข่งรายใหม่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญจัดตั้งและ

ด าเนินกิจการด้วยตัวเองซึ่งเล็งเห็นถึงผลก าไร จึงท าให้คู่แข่งเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากและถือว่าเป็นอุปสรรคในการท างาน

เพราะ เมื่อมีคู่แข่งเกิดขึ้นจ านวนมากจึงท าให้มีการแข่งขันกันด้านราคากันอย่างสูงท าให้แต่ละโครงการมีผลก าไร

ค่อนข้างต่ า 
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 3.อ านาจในการต่อรองของ Supplier  

 บริษัทมีอ านาจในการต่อรองกับ Supplier ค่อนข้างต่ าเนื่องจากแหล่งวัตถุดิบค่อนข้างน้อยและลูกค้ามี Approve 

Material List (AML) รวมมาด้วยแล้วนั้น ซึ่งหมายถึงบริษัทจะต้องซื้อวัตุดิบจากเจ้าที่เป็น AML เท่านั้นท าให้บริษัทไม่

สามารถเลือก Supplier อ่ืนได้ จึงเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในการท างานท าให้มีต้นทุนการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึนส่งผลท า

ให้ก าไรลดน้อยลง 

 4.สินค้าทดแทน 

 หากมองในธุรกิจหลักถือว่าสินค้าทดแทนกันมีค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเจาะตลาดแต่ถ้าหากธุรกิจที่

จับมือร่วมกันกับผู้ผลิตราย (Partner) อ่ืนๆได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการท าธุรกิจอ่ืนๆร่วมกัน 

 5.อ านาจในการต่อรองของลูกค้า 

ลูกค้ามีอ านาจในการต่อรองมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจมีคู่แข่งเป็นจ านวนมากและปัจจุบันมีการเสนอราคาแบบE-

Auction ซึ่งเป็นการยื่นประมูลงานแบบ Real Time โดยให้บริษัทเสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนดท าให้ต้องมีการ

ตัดสินใจ ณ ตอนนั้นทันทีเพ่ือการเสนอราคาให้ได้งานนั้นๆ ซึ่งบริษัทจะต้องลดราคาให้ได้มากที่สุดเพ่ือให้สามารถชนะ

การแข่งขันได้ซึ่งถือได้ว่าลูกค้ามีอ านาจในการต่อรองสูง 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
 

ขั้นตอนในการด าเนินงานของบริษัทมีทั้งลักษณะการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และผู้รับเหมา
ช่วง (Sub-Contractor) ซึ่งบริษัทจะรับงานก่อสร้างโดยการติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรงผ่านวิธีการประกวดราคาหรือการ
เจรจารับงาน โดยฝ่ายบริหารของบริษัทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดต่อหางานซึ่งจะมีทั้งกรณีที่ลูกค้าติดต่อ
เข้ามาเอง  หรือกรณีที่บริษัทเสนอต่อลูกค้านั้น บริษัทจะมีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้  

1. การประกวดราคาและการรับงานจากลูกค้านั้น บริษัทจะติดตามข่าวการประกวดราคาตามประกาศจากทาง

หนังสือพิมพ์หรือจากบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทออกแบบ และมอบหมายให้ฝ่ายประมาณการต้นทุนค านวณต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากนั้นบริษัทจะส่งราคาเข้าร่วมประกวดโดยด าเนินการตามขั้นตอนที่หน่วยงานต่างๆ ก าหนด 

2. การเจรจาเป็นลักษณะที่บริษัทเข้าไปเจรจาตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการประกวดราคากล่าวโดยเป็นการเข้าไปเสนอ

งานหรืออาจเป็นการที่ทางลูกค้าติดต่อเฉพาะเจาะจงเลือกบริษัทให้เป็นผู้ก่อสร้างโดยปกติวิธีนี้มักจะใช้กับลูกค้าเก่าและ

มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน หลังจากมีการตกลงกันในเรื่องราคาและเงื่อนไขต่างๆ  แล้ว จึงจะท าการลงนามสัญญา

ว่าจ้างต่อไป 

ขั้นตอนในการด าเนินงานหลังจากบริษัทรับงานมีดังต่อไปนี้ 

1. การแบ่งงานบริษัทจะพิจารณาประเภทของงาน แล้วส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแต่ละส่วนเป็นหลัก 

เช่นงานทางด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุต่างๆ และด้านบุคลากร 

2. บริษัทจะแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกๆ ด้านของโครงการ 

โดยดูแลความก้าวหน้าของโครงการและการควบคุมงานให้ด าเนินไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ 

3. บริษัทมีนโนบายการขอแหล่งเงินกู้ประเภทสินเขื่อโครงการ จากสถาบันการเงินเป็นโครงการแต่ละโครงการ

เพ่ือสนับสนุนด้านการเงินในการด าเนินงานโครงการนั้นๆ หรือบางกรณีบริษัทจะร่วมทุนกับบริษัทย่อยเพ่ือท ากิจการ

ร่วมค้าเพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการท าโครงการ  

4. การวางแผนรายละเอียดของโครงการ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ก าหนดตารางโครงการให้มีความเหมาะสมกับ

เงื่อนไข ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้วางไว้ รวมทั้งการวางแผนก าลังคน โดยจ าแนกตามประเภทของงานและ

ประเภทของคนงาน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จัดท าตารางการท างานโดยละเอียดในแต่ละช่วงของโครงการ 

5. การด าเนินการก่อสร้าง ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ในการควบคุมและ

ติดตามความก้าวหน้าของงาน โดยจะรักษาอัตราความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามท่ีวางไว้ 

6. การรายงานและการบันทึกผล ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในแต่ละสายงานจะท าการรายงานผลเกี่ยวกับ

รายละเอียดของงานที่ท า การใช้วัสดุก่อสร้าง ต้นทุน คุณภาพและปริมาณงาน โดยจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับของสายงาน 
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7. การติดตามและการตรวจสอบ  เมื่อผู้จัดการโครงการได้รับรายงานจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง จะตรวจสอบ

เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ 

8. การตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดของงานผู้จัดการโครงการจะให้มีการแก้ไข

ข้อผิดพลาด และตรวจความเรียบร้อยของงานอีกครั้งก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป  
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ขั้นตอนในการด าเนินงานหลงัจากบริษัทรับงานมีดังต่อไปนี้ 

หลังจากท่ีบริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาหลัก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงโดยในเบื้องต้นบริษัท

จะคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงตามประเภทของงาน โดยพิจารณาศักยภาพของผู้รับเหมาช่วงนั้นๆ หรือพิจารณาผู้รับเหมาช่วง

ที่มีผลงานที่ดีกับบริษัทมาก่อน ส่วนการตกลงว่าจ้างนั้นบริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขที่ดีที่สุด และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ใน

งบประมาณของโครงการนั้นๆ 

การคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

1. การเปรียบเทียบราคาและข้อเสนอทางด้านเทคนิค  บริษัทจะเรียกผู้รับเหมาช่วงให้เสนอราคาโดย

เปรียบเทียบกับราคากลาง ซึ่งบริษัทได้ค านวณไว้แล้ว โดยจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เสนอราคาต้นทุนของบริษัทต่ าที่สุด

และมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้อง ประกอบกับความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาช่วง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้รับเหมา

ช่วงสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อก าหนดของโครงการนั้นๆ เป็นอย่างด ี

2. การเจรจาต่อรอง บริษัทจะต่อรองราคาให้อยู่ในงบประมาณ และเงื่อนไขของบริษัท 

อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง  

การจัดหาวัตถุดิบทางด้าน Hydrocarbon ส่วนใหญ่นั้นเจ้าของโครงการจะเป็นผู้จัดหาและทางด้านก่อสร้าง

บริษัทจะเจราจาตั้งแต่ได้รับสัญญาจ้างกับ Supplier หลายๆ รายเพ่ือเปรียบราคาและตกลงเงื่อนไขการซื้อวัสดุหลักไว้

ล่วงหน้าจนจบโครงการเพื่อควบคุมต้นทุน 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าในแต่ละโครงการเพ่ือดูแลในด้านความปลอดภัยในการด าเนินการก่อสร้างรวมถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนในการก่อสร้างและมีการบริหารจัดการของเสียและ

เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างเพ่ือมิให้เกิดผลเสียด้านมลภาวะและต่อสิ่งแวดล้อม และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาท

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

1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง บริษัทจะน าเสนอบริการโดยตรงแก่ลูกค้าเพ่ือสร้างโอกาสในการให้บริการและ
การได้เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง (Approved Vendor List)  

1.1 กลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้บริการอยู่หรือลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการมาก่อน เพ่ือสร้างโอกาสในการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นประจ า เช่น งานตรวจสอบประจ าปี เป็นต้น โดยติดต่อกับลูกค้าเพ่ือเสนอ
บริการให้หรือเป็นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารของกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

1.2 กลุ่มลูกค้าบริษัทก่อสร้าง โดยพนักงานฝ่ายขายบริษัทจะติดต่อลูกค้าโดยตรง เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ
ดังกล่าว เป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจึงจะได้งานอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
บริษัทได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้ามักจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทางบริษัท
จึงติดต่อดูแลลูกค้ากลุ่มนี้อย่างสม่ าเสมอ  

1.3 ติดต่อผ่านสาขาบริษัท ที่เปิดให้บริการ จ านวน 2 สาขา ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ อ.มาบตาพุด  
จ.ระยอง โดยสาขาของบริษัทตั้งอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าประเภท โรงกลั่น โรงปิโตรเคมี และเขต
อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนิคมอุตหกรรมเดิม และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่
ก าลังขยายและพัฒนาที่ดินเพิ่มออกไป   

2. การติดต่อลูกค้าทางอ้อม  

2.1 การใช้ภาคราชการเป็นสื่อกลาง โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพ อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นต้น จะเป็นผู้แนะน าและประกาศทาง 
Website ซึ่งการตรวจสอบตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อบริษัทได้ท าการขึ้นทะเบียนไว้ ทางหน่วยงานราชการจะแนะน าลูกค้าให้
ติดต่อกับผู้ที่ข้ึนทะเบียนดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

2.2 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัท www.paetechnical.com 

2.3 ได้รับการแนะน าจากพันธมิตร โดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มก่อสร้าง หรือพันธมิตรทางธุรกิจรายอ่ืน ๆ  
จะเป็นผู้แนะน าลูกค้ามาทางบริษัท โดยอาศัยการบอกต่อ ซึ่งจะเป็นแรงเสริมให้ลูกค้าที่มาใช้
บริการมีความเชื่อม่ัน ในคุณภาพการให้บริการของบริษัท  
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2.4  โครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงการและงานที่บริษัทได้รับงานเซ็นสัญญา งานส่งมอบ

และยังไม่ได้ส่งมอบ  

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยต้นเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้รับงานการ
ให้บริการด้านอุตสาหกรรมน้ ามันและธรรมชาติกับ บริษัทเชพรอน (ประเทศไทย) ส ารวจและผลิตจ ากัด หน่วยงาน
สงขลาและนครศรีธรรมราช โดยบริษัทได้ให้บริการงานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือและให้เช่าเครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งจัดหาแรงงานเพ่ือท างาน Off shore มูลค่างาน 161,120,012.72  ล้าน
บาท 

 เดือนกันยายน 2560 บริษัทได้รับการเซ็นสัญญาการให้บริการด้าน Manpower Supply ในงาน E&I จาก
บริษัท Siam Kraft Industry จ ากัด มูลค่า 54.680 ล้านบาท และค่าบริการล่วงเวลาอีก 12.875  ล้านบาท  

 ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นปี 2561 บริษัทได้ให้บริการด้าน Manpower Supply รวมมูลค่า 31.683 ล้านบาท 
และค่าล่วงเวลามูลค่า 4.435 ล้านบาท หรือเป็นงาน Backlog ส าหรับปี 2562 อีก 20.505 ล้านบาท และค่า
ล่วงเวลาอีก 2.70 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 – กรกฏาคม  2561  บริษัทได้รับการเซ็นสัญญาการให้บริการงานเพ่ิมของโครงการ 
TOPS ด้าน วิศวกรรม,งานท่อ และเครื่องกล จาก PTTGC มูลค่า 0.440 ล้านบาท  

 ตลอดทั้งปี 2561 บริษัทได้ให้บริการด้าน Mainteneance & Rental Service และ NCR oil Spill Respone 
Projecti รวมมูลค่า 1.065 ล้านบาท 

 ตลอดทั้งปี 2561 บริษัทได้ให้บริการด้าน Mainteneance & Rental Service รวมมูลค่า 0.054 ล้านบาท 

 ตลอดทั้งป ี2561 บริษัทได้ให้บริการด้าน Blasting , Manpower, Project รวมมูลค่า 0.719 ล้านบาท 

 ตลอดทั้งปี 2561 บริษัทได้ให้บริการด้าน Training รวมมูลค่า 0.132 ล้านบาท 
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งานที่บริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

 
ลักษณะงาน 

 
มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1. TOPS HG Polisher (Audiont work) งานวิศวกรรม, Pipins,Mechanic 0.200 

2. TOPS HG Polisher (Audiont work) งานวิศวกรรม, Pipins,Mechanic 0.240 

3. Tank B100 – PTT งานวิศวกรรม, 
ถัง Piping , Mechanical 

3.50 

4. Maintenance & Rental Service Service 1.065 
 

5. Construction and Installation 
Contract – Chevron Songkhla 

Manpower Supply Equipment Rental 
& Faicilitation 

161.120 
 
 

6. Manpower Supply 
งาน E&I 

Manpower supply 
 

31.683 

7. จากบริษัท SKIC และค่าบริการ
ล่วงหน้า 

Manpower supply 
 

4.435 

8. Man Power for P-1452B 
Machining work 

Manpower Service 
 

0.200 

9. Piping Work Piping Work 0.240 
 

 

งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างของบริษัท ณ ปี 2561 

 

ล าดับ 

 

โครงการ 

 

ลักษณะงาน 

 

มูลค่างาน (ล้านบาท) 

1 Manpower Supply งาน E&I ของ 

บริษัท Siamkraf industry  

Manpower Supply 20.50 

2 Manpower Supply  Manpower Supply (O.T) 2.50 
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ผลงานที่ส่งมอบแล้วเสร็จของบริษัทในปี 2558-2560 

 
ล าดับ 

 
คู่ค้า/ลูกค้า/โครงการ 

 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

 
ระยะเวลา 

 
ลักษณะงาน 

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

2. IRPC 26.85 พฤษภาคม 2559 – ธันวาคม 2559 งาน Instreament 
Electrical , Piping 

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

4. LEC 1.76 พฤษภาคม 2559 – ธันวาคม 2559 Supply Meterial 
Trance rental 

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

6. Hyundai 74.22 มกราคม 2557- ตุลาคม 2558 Building Structure 

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

8. PTT Phenol 
PTTGC 
PTTME 

41.90 มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558 งาน Instreament 
Electrical , Piping 

9. PTT GC  TOPS 19.5 เมษายน 2559- ธันวาคม 2559 งาน Machanical 

10 PTT GC JiFFy 3  1.70 มกราคม 2560 – มีนาคม 2560 งาน Piping 

11 PTTPLC 2.90 กุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2560  งานสถานีบริการแก๊ส  
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3.ปัจจัยความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาส/เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท าให้แผนงาน หรือการด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในด้านผลกระทบที่

เป็นตัวเงินได้ หรือต่อภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

บุคลากรทุกคนในองค์กรเพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน  โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ

ออกแบบเพ่ือให้สามารถชี้บ่งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขี้น และมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ขั้นตอนส าคัญส าหรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 
ทั้งนี้ขั้นตอนข้างต้น สอดคล้องกับระบบการบริหารด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือ 

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

Version 2015 ที่ยกระดับด้านระบบการบริหารจัดการไปสู่ High Level Standard และน าเรื่องของ Risk Based 

Thinking เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในระบบ ISO เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารจัดการและเติบโตอย่างยั่งยืน โดจะมีการเขียน

บริบทขององค์กร ที่ค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือสามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวม

ไว้ใน QHSE Manual  

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 เพ่ือให้องค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

 เพ่ือให้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์ให้เกิดความยั่งยืนได้ 

 เพ่ือให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจ

เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
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2.  การระบุความเสี่ยง (Aspect Identification) 
 การระบุความสี่ยงจะระบุถึงแหล่งที่มา ส่วนที่ได้รับผลกระทบ เหตุการณ์และสาเหตุรวมถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยภายใน และภายนอก ขององค์กร ซึ่งอาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือ

ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(Aspect) เพ่ือมาจัดท าเป็นภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) 

 
ประเภทของความเสี่ยง 

 

 
 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ประกอบด้วยสองกระบวนการหลัก คือ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจะพิจารณาถึงสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบ ที่ตามมาทั้งในแง่

บวกและแง่ลบ และโอกาสของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยระบุปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบนั้นๆ ซึงอาจมีได้

หลายด้าน รวมถึงพิจารณามาตรการก าจัดความเสี่ยงและประสิทธิผลที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 

 การประเมินความเสี่ยง เป็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ กับระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได ้ซึ่งหากไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องถูกก าจัดไปทันที 
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 ปัจจัยในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 

 ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดข้ึนและแนวทางในการประเมินผลกระทบ 

 แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น 

 กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 แนวทางการก าหนดระดับความเสี่ยง 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 ระดับของความเสี่ยงที่ต้องจัดการ 

ระดับของโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ  
 

Level 
ระดับ 

LIKELIHOOD 
โอกาสเกิด 

Expectation Occur 
คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1 น้อย ไม่เกิดภายใน 10 ปี 
2 ปานกลาง 1 ครั้งภายใน 6 - 10 ปี 

3 สูง 1 ครั้งภายใน 1 - 5 ปี 
4 สูงมาก มากกว่า 1 ครั้งภายใน 1 ปี 

 
ระดับของผลกระทบ (Impact)  

1. ผลกระทบด้านการด าเนินงาน (Operational Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักขององค์กร 
รวมถึงผลเสียหายจากการปฏิบัติงานหยุดชะงัก หรือระบบการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Quantity 
ปริมาณของผลกระทบ 

1 ส่งผลกระทบน้อย สามารถควบคุมได้ 

2 ส่งผลกระทบปานกลาง ไม่สามารถควบคุมได้แต่ยังด าเนินกิจการได้ 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง ต้องหยุดด าเนินกิจการชั่วคราว 

4 ส่งผลรุนแรงมาก ต้องปิดกิจการ 
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2. ผลกระทบด้านการเงิน (Financial Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบของการด าเนินงานในรูปของความเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้น
เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง รวมถึงการสูญเสียรายได้ หรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Value 
มูลค่าความเสียหาย(Baht) 

1 ส่งผลกระทบน้อย ไม่เกิน 5,000 
2 ส่งผลกระทบปานกลาง >5,000 – 100,000 

3 ส่งผลกระทบรุนแรง >100,000 - 10,000,000 

4 ส่งผลรุนแรงมาก >10,000,000 
 

3. ผลกระทบด้านบุคลากร (Personal Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการปฏิบัติงาน  

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบัติภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) 

2 ส่งผลกระทบปานกลาง เข้ารับรักษาใน ร.พ. และหยุดงาน 1-5 วัน 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง ถึงข้ึนบาดเจ็บสาหัส เข้ารับรักษาใน ร.พ. 

และหยุดงาน > 5 วัน 

4 ส่งผลรุนแรงมาก ถึงข้ึนสูญเสียชีวิต 
 

4. ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบ ต่อการสูญเสียชื่อเสียง อันเนื่องมาจากการด าเนินงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือข้อบังคับรวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลประชาชน  

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบัติภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย มีข้อร้องเรียนจากภายนอก แต่จ ากัดแค่ภายในองค์กร 

2 ส่งผลกระทบปานกลาง มีข้อร้องเรียนจากภายนอกที่มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง 
แต่ยังไม่ออกสื่อออนไลน์ 

3 ส่งผลกระทบรุนแรง มีข้อร้องเรียนจากภายนอกที่มีการรับรู้ทางสื่อออนไลน์ 
ระดับประเทศ 

4 ส่งผลรุนแรงมาก มีข้อร้องเรียนจากภายนอกที่มีการรับรู้ทางสื่อออนไลน์ 
ระดับสากล 
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5. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบัติภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียน้อยหรือท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 – 2 ชั่วโมง 

2 ส่งผลกระทบปานกลาง ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วนหรือท าให้การ
ด าเนินงาน 

หยุดชะงักมากกว่า 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

3 ส่งผลกระทบรุนแรง ระบบ IT ที่ส าคัญเกิดความเสียหายหรือท าให้การด าเนินงาน 
หยุดชะงัก 1 - 5 วัน 

4 ส่งผลรุนแรงมาก ระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมดเกิดความเสียหายหรือท าให้การ
ด าเนินงาน 

หยุดชะงักนาน >5 วัน 
 

RISK Level MAP  
ระดับความเสี่ยง 

Impact 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

  1 2 3 4 

  Likelihood 

 

10-16 ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) ต้องหยุดด าเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดความ

เสี่ยงลงทันที 

7-9 ระดับความเสี่ยงสูง (High) ต้องมีการด าเนินงานจัดท าแผนการเพ่ือลดความเสี่ยง 

3-6 ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) ต้องมีการทบทวนมาตรการ และแผนการควบคุม

ความเสี่ยง 

1-2 ระดับความเสี่ยงน้อย (Low) แต่ควรติดตามสถานะการณ์อย่างต่อเนื่อง  
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4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงเสนอต่อฝ่ายบริหารเพ่ือขออนุมัติจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้

ในการด าเนินการ(ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเสี่ยงที่

ยอมรับได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงข้อก าหนดของกฏหมาย ข้อก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 

 Terminate เป็นการหยุดหรือยกเลิกกิจกรรมการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 Treat เป็นจัดหามาตรการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบลง 

 Take การรับความเสี่ยงหรือเพ่ิมความเสี่ยงเพื่อหาโอกาส  

 Transfer เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนเพื่อรับภาระแทน 

 Tolerate การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการใดๆ 

5. การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะและการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุมฝ่ายบริหารรับทราบ 

 ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์/ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายใน ภายนอก รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดล าดับ

ความส าคัญ รวมถึงอาจน าไปใช้ในการทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
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กรอบนโยบายความเสี่ยง ด้าน คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   
QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) Risk Policy Framework 
 
 บริษัท พีเออี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้าน QSHE ให้ผู้บริหารและ

พนักงานในองค์กร  น าไปปฏิบัติ ด้วยการก าหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตาม

แผนงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เพ่ือประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย 

รวมทั้งในการตรวจประเมิน (Internal Audit) ตามแผนที่ก าหนด 

 

QHSE Management Framework 
 

 

 การด าเนินงานตามกลยุทธ์จะเน้นที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE และระบบการจัดการด้าน QHSE เป็น

เครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพการด าเนินงาน การสร้างนวัตกรรม ตลอดจน การพัฒนา

กระบวนการและผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ลดความสูญเสีย ความเสี่ยง และผลกระทบในทาง

ลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือสะท้อนความมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติ จึง ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน QSHE 

ประจ าปี (QSHE Goals) โดยผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท 

และคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความส าคัญ (Key Performance Indicators) มาก าหนดเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละ
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หน่วยงานจะน าไปพิจารณาก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานและถ่ายทอดไปสู่เป้าหมายในระดับฝ่าย/แผนกตามความ

เหมาะสม ซึ่งจะมีการติดตาม ประเมินผลตามเป้าหมายในแต่ละระดับน าเสนอต่อผู้บริหารตามแผนที่ก าหนด 

 มาตรฐานการจัดการด้าน QHSE (QHSE Management System) เปรียบเสมือนเครื่องมือส าคัญในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้าน QHSE ที่ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องน าไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการ  โดยประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆ เป็นการเชื่อมโยงนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม เข้ากับนโยบายมาตรฐานการจัดการและระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน กรอบ

ของมาตรฐานการจัดการถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการ Plan-Do-Check-Action เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Improvement) ซึ่ งมี พ้ืนฐานมาจากมาตรฐานการจัดการสากล   (ISO Management System)  

Version 2015  

ส าหรับนโยบายของ QHSE ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้ 

1. นโยบายคุณ ภาพ อาชี วอนามั ย  ความปลอดภั ย  และสิ่ งแวดล้ อม (Quality, Health, Safety and 

Environment Policy) - ISO Management System 

2. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท างาน (Health & Safety Policy) 

3. นโยบายห้ามใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Drug & Alcohol Policy) 

4. นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) 

5. นโยบายหยุดการท างาน ถ้าไม่ปลอดภัย (Stop Work Authority Policy) 

6. นโยบายบริหารความเหนื่อยล้า (Fatigue Management Policy) 

 ทั้งนี้ นโยบายบริษัทก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายทั้งที่ เป็นลายลักษณ์อักษรและ

เจตนารมณ์ ส าหรับกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับสภาพแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมด 

 
 
 
 
 

     

 



                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  
                                                                                                                                        บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 หน้า 35 
 

3.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งก าไรหรือเพ่ือการค้า 
 

3.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท  
 

3.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศซึ่งมิได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท 

 
3.5 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทมี
นโยบายในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าด้วยความระมัดระวัง ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็น
สาระส าคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอาศัยการ
ประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ในอดีตของลูกหนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเพียงพอ
แล้ว 
 
3.6 ความเสี่ยงมูลค่ายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว 
มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด บริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 

 
3.7 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือขอให้
บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้วตามคดี
หมายเลขด าที่ ฟ. 6/2559 และมีเจ้าหนี้จ านวน 6 รายได้ยื่นคัดค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี ทั้งนี้ในระหว่างปี 
2559 เจ้าหนี้ที่ยื่นคัดค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพ่ือ
ขอถอนคัดคัดค้านต่อศาลล้มละลาย และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนคัดค้านแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  
ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้องขอเข้าแผนฟ้ืนฟูกิจการตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.20/2560 
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และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ร้องขอให้
ฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มี
ค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้วตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ. 23/2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ศาลล้มละลาย
กลางได้พิพากษายกค าร้องขอเข้าแผนฟ้ืนฟูกิจการ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.9/2561 

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาลล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ
แผนกคดีล้มละลายกลาง พร้อมกับยื่นค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  
และค าร้องขออนุญาตไม่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ที่ศาลล้มละลายกลาง  ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและตั้งลูกหนี้ (บริษัท) เป็นผู้ท าแผนตามพระ
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2458 มาตรา 90/10  และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศ
ค าสั่งให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผนลงในราชกิจจานุเบกษา  และแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบเพื่อยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท
ได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง บนข้อสมมติฐานที่ว่าบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอจาก 1) รายได้
จากการให้บริการระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่ (สัญญามีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2559) ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวจะ
สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือขอต่อสัญญากับลูกค้า และผู้ท าแผนของ
บริษัทเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าอย่างแน่นอน  2) รายได้จากการให้บริการระยะยาวกับลูกค้าราย
ใหม่  (สัญญามีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2560)  และ 3) การสนับสนุนวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพ่ือใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่อง  และจากค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่มีค าสั่งอนุญาตให้บริษัทเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามที่กล่าวมาในวรรคก่อน ส่งผลให้บริษัทได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 90/12 ที่ว่าด้วย 
“หลักสภาวะพักการช าระหนี้  (Moratorium หรือ Automatic Stay)” ในระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ผู้ท าแผน
จึงเชื่อว่าบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะใช้ในการด าเนินงานในอีกหนึ่งปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทยังมี
ความไม่แน่นอนสูง เนื่องการฟ้ืนฟูกิจการเพ่ิงอยู่ระหว่างการเริ่มต้นและต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการอีกหลาย
ขั้นตอน   
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ลักษณะส าคัญและรายละเอียดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์

ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้            

ที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ล าดับ ท่ีตั้ง ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ(หน่วย 

: บาท) 

1 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส านักงานใหญ ่

เลขที่ 69 ถ.ศรีนครินทร์ อ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวง/เขต สวนหลวง  กรุงเทพฯ 

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จ านวน 11 

แปลง โฉนดเลขที ่

14225,39549,39550,39551, 

92494-92500  เนือ้ที่รวม 4-0-54 ไร ่

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

90,970,000 

  อาคารส านักงาน จ านวน 2 อาคาร 

พื้นที่ใช้สอยรวม 6,228 ตารางเมตร 

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

11,066,019.25 

2 ส านักงานสาขาระยอง 

88/2 หมู่ 5 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง 21180 

 

 

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จ านวน 1 

แปลง โฉนดเลขที่ 1679 เนือ้ที่รวม 24-

1-64 ไร ่

 

เป็นเจ้าของ 

 

จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

     

  29,292,000.00  

 

   

อาคารส านักงาน จ านวน 2 อาคาร 

พื้นที่ใช้สอยรวม 7,449 ตารางเมตร 

 

เป็นเจ้าของ 

 

จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

      

8,403,941.95 

 

3 ส านักงานสาขาลานกระบือ 

98/1 หมู่ 2 ต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ 

จังหวัดก าแพงเพชร 62170 

 

 

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จ านวน 1 

แปลง โฉนดเลขที่ 1679 เนือ่ที่รวม 24-

1-64 ไร ่

 

เป็นเจ้าของ 

 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

     

   

5,122,598.66 

 

  

ที่ดินเปล่า จังหวัด นครศรีรรมราช  

ส านักงานสาขา จังหวัดสงขลา 

 

อาคารส านักงาน 1 อาคาร และ โรง

ผลิตประกอบโครงสร้างเหล็ก 2 หลัง 

 

เป็นเจ้าของ 

 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

      

      33,285,124.34  

 

4 บริษัท พีเออ ีเทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ ่

เลขที่ 69 ถ.ศรีนครินทร์ อ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวง/เขต สวนหลวง  กรุงเทพฯ 

อาคารศูนย์ฝึกช่างเช่ือม (ตั้งอยู่ในพื้นที่

เช่าจาก บมจ.พีเออี  

(ประเทศไทย) 

เป็นเจ้าของ 

 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

      608,722.26  

 

  ห้องชุดเลขที่ 1035/131 ชั้น 6 อาคาร

บ้านฝันคอนโดวิล แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง โฉนดเลขที่ 58274  

เป็นเจ้าของ 

 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

 

         474,315.07  
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ล าดับ ท่ีตั้ง ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ(หน่วย 

: บาท) 

 ส านักงานสาขาระยอง 

เลขที่ 35 ถนนหัวน้ าตก ต าบลมาบตาพดุ จังหวัด

ระยอง 

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จ านวน 1 
แปลง โฉนดเลขที่ 150418 เนือ้ที่  
5-0-50 ไร ่

 

เป็นเจ้าของ ปลอดภาระ

ผูกพัน 

         4,100,000.00  

 

   อาคารส านักงาน จ านวน 2 อาคาร 

พื้นที่ใช้สอยรวม 6,228 ตารางเมตร 

 

เป็นเจ้าของ ปลอดภาระ

ผูกพัน 

      10,619,970.99  

 

 ส านักงานสาขาชลบุร ี

เลขที่ 88 หมู่ 6 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัด 

ชลบุรี 

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จ านวน 2 
แปลง โฉนดเลขที่ 156404,88149 
เนือ้ที่รวม 2-1-15 ไร่ 

 

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

          

      8,006,250.00  

 

 

   อาคารส านักงาน จ านวน 2 อาคาร 

พื้นที่ใช้สอยรวม 6,228 ตารางเมตร 

 

เป็นเจ้าของ ปลอดภาระ

ผูกพัน 

      3,164,409.87  

 

5 บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด  

ส านักงานสาขาเชียงใหม่  

เลขที่ 59/2 ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ 

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จ านวน 1 
แปลง เนื้อที่รวม 1-3-1 ไร่ 

 

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

          

      1,400,000.00  

 

 

   อาคารส านักงาน 

 

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

5,126,426.49 

 

 ส านักงานสาขาอ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

เลขที่ 700/822 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองต าลึง อ าเภอพาน

ทอง จังหวัด ชลบุร ี

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จ านวน 1 
แปลง เนื้อที่ 50 ไร่ 

 

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

19,724,411.00 

 

 ส านักงานสาขาอ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 

เลขที่ 47/2 หมู่ที่ 3 ซอยวัดสังกะสี  ต าบลป่านา 

อ าเภอเมือง จังหวัด ชลบุร ี

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จ านวน 1 
แปลง เนื้อที่ 90 ไร ่

 

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

32,535,414.00 

 

รวม 263,929,603.88 
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4.1.3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  

ล าดับ ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตาม 

บัญชสีุทธ ิ

1 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ์ เป็นเจ้าของ ปลอดภาระผูกพัน 44,752,964.19 

2 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส านักงาน เป็นเจ้าของ ปลอดภาระผูกพัน 2,226,835.92 

3 ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ ปลอดภาระผูกพัน 3,891,205.74 

4 สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสรา้ง เป็นเจ้าของ ปลอดภาระผูกพัน 654,453.27 

รวม 51,525,459.12 

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทได้ก าหนดนโยบาลการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้  

ส าหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมเพ่ือมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายในการบริหารและเพ่ือให้ตัวแทนของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมหรือหารือในด้าน
การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน  

และในปี 2561 บริษัทไม่มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  ฝ่ายกฏหมาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีข้อพิพาททางกฎหมาย 10 คดี โดย

บริษัท เป็นโจทก์ 3  คดี และเป็นคู่กรณี  7 คดี  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ ณ ปัจจุบัน ดังนี้  

  5.1   คดีฟ้องผิดสัญญาทางแพ่ง 

คดีที่. 1 บริษัท  กิจสมพงษ์ จ ากัด, บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส  จ ากัด    

         คู่ความ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โจทก์ ฟ้อง บริษัทกิจสมพงษ์ จ ากัด,บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง 

พลัส จ ากัด เป็นจ าเลยที่ 1,ที่ 2 รายละเอียดคดี  ฐานผิดสัญญา เรียกค่าจ้างเรียกเงินคืนและค่าเสียหายโครงการรามาด้า

ให้ช าระเงิน ยอดเงิน 59,207,430.11 บาท  และ บริษัท กิจสมพงษ์ จ ากัด จ าเลยที่ 1 ฟ้องแย้ง 538,822,974.97.-บาท  

เป็นคดีความโต้แย้งในชั้นศาล   

ความคืบหน้าคดี  เมื่อวันที่  25 มกราคม 2562 ศาลมีค าสั่งให้งดการพิจารณาและจ าหน่ายคดีชั่วคราวเพ่ือ

ด าเนินการในชั้นฟื้นฟูกิจการ   

 

คดีที่. 2  บริษัท ทิมาลัย จ ากัด,บริษัท เวเทอร์ร่า จ ากัด,บริษัท ซี เฮเว่น จ ากัด และบริษัท สวีท วอเทอร์พ้อย จ ากัด  

คู่ความ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โจทก์  ฟ้อง บริษัท ทิมาลัย จ ากัด, บริษัท เวเทอร์ร่า 

จ ากัด, บริษัท ซี เฮเว่น จ ากัด และ บริษัท สวีท วอเทอร์ พ้อย จ ากัด เป็น จ าเลย  

รายละเอียดคดี ฐานผิดสัญญาเรียกค่าจ้างเรียกเงินประกันคืนและค่าเสียหาย โครงการโมดัส ให้ช าระเงิน

ยอดเงิน 18,455,507.78  บาท  เป็นคดีความโต้แย้งในชั้นศาล ความคืบหน้าคดีศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2558  ให้จ าเลยทั้งสี่ช าระเงินตามส่วนรวมเป็นเงินจ านวน 16,052,031.99  บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 

7.5 ต่อปีของต้นเงินนับแต่วันผิดนัดแต่ละคราวไป จนกว่าช าระเสร็จ ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน ก าหนดค่าทนายความ  

50,000  บาท   

 คดีนี้จ าเลยทั้งสี่ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น  และจ าเลย

ทั้งสี่ ได้ยื่นฎีกา เมื่อวันที่  26 กันยายน 2559   ปรากฏว่าศาลฎีกา มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 

คดีถึงที่สุด อยู่ระหว่างด าเนินการบังคับคดีเอากับจ าเลยทั้งสี่ ตามค าพิพากษาต่อไป ซึ่งได้ติดตาม/รับช าระหนี้มา

บางส่วน 3.4 ล้านบาทเศษ  

 

คดีที่ 3. บริษัท เค พี เอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   

  คู่ความ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โจทก์  ฟ้อง บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด 

เป็น จ าเลย 
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รายละเอียดคดีฐานผิดสัญญา เรียกค่าจ้าง เรียกเงินประกันคืนและค่าเสียหายโครงการแคปปิตอล ราชปรารภ-

วิภา ให้ช าระเงินยอดเงิน 56,264,868.90  บาทซึ่งจ าเลยได้ฟ้องแย้ง 431,299,544.31.-บาท เป็นคดีความโต้แย้งในศาล   

ความคืบหน้าคดี ได้ยื่นฎีกาและขอทุเลาการบังคับคดี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 (คู่ความยื่นฎีกาเมื่อ 12 

กุมภาพันธ์ 2562) และขอให้งดพิจารณา/จ าหน่ายคดีชั่วคราว ในวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 เหตุเข้าสู่กระบวนการ

ฟ้ืนฟูกิจการ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา      

 

คดีที่ 4.  บริษัท เกรซแลนด์ เขาหลัก จ ากัด เป็นข้อพิพาทช้ันอนุญาโตตุลาการ 

        คู่ความ บริษัท เกรซแลนด์ เขาหลัก จ ากัด ผู้ร้องเรียกร้องต่อ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ  

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้คัดค้าน   

รายละเอียดคดีฐานผิดสัญญา ,ค้ าประกันและเรียกค่าเสียหายโครงการเกรซแลนด์ให้ช าระเงินยอดเงิน 

186,890,419.04.-บาท มีข้อโต้แย้งในชั้นอนุญาโตตุลาการ ให้คืนเงินประกัน 26,403,138.99. -บาท, ให้คืนหนังสือค้ า

ประกันธนาคารวงเงิน 62,060,000.-บาท และชดใช้ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน เดือนละ 77,575.-บาทไปจนกว่า

จะคืนครบถ้วน 

ความคืบหน้าข้อพิพาทขอให้งดพิจารณาและจ าหน่ายข้อพิพาท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และทาง

อนุญาโตตุลาการ มีค าสั่งให้งดพิจารณาและจ าหน่ายข้อพิพาทชั่วคราว ในวันที่ 5 มีนาคม 2562  

 

คดีที่ 5.  บริษัท นวนคร จ ากัด(มหาชน)  เป็นข้อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการ  

         คู่ความ บริษัท นวนคร จ ากัด(มหาชน) ผู้ร้อง เรียกร้อง กับ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)เป็นผู้

คัดค้าน   

รายละเอียดคดี ฐานผิดสัญญา , เรียกเงินคืนและเรียกค่าเสียหายโครงการนวนครให้ช าระเงินยอดเงิน 

49,406,787.26.-บาท  มีข้อโต้แย้งและเรียกร้องแย้งค่างานค้าง,ค่าเสียหาย 19,713,507.75.-บาท ,ค่าขาดประโยชน์อีก 

50,398,383.35.-บาท   

ความคืบหน้าได้ยื่นค าร้องของดพิจารณาและจ าหน่ายคดีชั่วคราว เหตุฟ้ืนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2562 /อนุญาโตตุลาการมีค าสั่งให้งดพิจารณาและจ าหน่ายคดีชั่วคราว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  

 

คดีที่. 6 บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

         คู่ความ บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โจทก์ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) 

เป็นจ าเลย 
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  รายละเอียดคดีฐานผิดสัญญาเรียกค่าติดตั้งและค่าเช่านั่งร้าน ยอดเงิน 10,425,605.43  บาทเป็นคดีพิพาทในชั้น

ศาล  

ความคืบหน้าคดีศาลชั้นต้นพิพากษา เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2558 ให้จ าเลยช าระเงินจ านวน 10,424,605.73 

บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5 ต่อปีของต้นเงิน9,466,051.58  บาทนับแต่วันฟ้อง 23 กรกฎาคม 2557 จนช าระเสร็จ 

ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน ก าหนดค่าทนายความ 10,000 บาท   

 คดีมีข้อโต้แย้งจ าเลยได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาล และขอระงับการบังคับคดี เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2558  

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยได้ขอให้งดพิจารณาและจ าหน่ายคดีชั่วคราว เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2562 

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์   

 

คดีที่ 7.     บริษัท  คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด(มหาชน)  

       คู่ความ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  โจทก์ ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด

(มหาชน) เป็น จ าเลย 

รายละเอียดคดี ฐานผิดสัญญา กู้ ,ตั๋วสัญญาใช้เงินยอดเงิน 31,858,587.91 บาท เป็นคดีความโต้แย้งในชั้นศาล  

ความคืบหน้าคดี  ศาลมีค าสั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  ให้งดพิจารณาและจ าหน่ายคดีชั่วคราว    

 

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

คู่ความ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  โจทก์ ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) เป็น จ าเลย 

รายละเอียดคดี ฐานผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย ยอดเงิน 73,427,414.70  บาท  และบริษัท พีเออี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้เรียกร้องฟ้องแย้งเป็นเงิน 16,209,646.77 บาท เป็นคดีความโต้แย้งในชั้นศาล 

ความคืบหน้าคดี  ศาลมีค าสั่งเมื่อวันที่ 14  มกราคม 2559  ให้งดพิจารณาและจ าหน่ายคดีชั่วคราว  

 

คดีที่ 9.  บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี  จ ากัด 

คู่ความ บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี จ ากัด -โจทก์ ฟ้อง บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) เป็น

จ าเลยรายละเอียดคดี ฐานผิดสัญญาจ้าง เรียกร้องค่าเสียหาย และตกลงอนุมัติให้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ

ยอดเงิน 7,293,676.82 บาท  ช าระ 36 งวดๆละเดือนๆละไม่น้อยกว่า 150,000-บาท ,หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้

โจทก์มีหนังสือทวงถามแต่หากผิดนัดและค้างช าระ 2 งวดให้บังคับคดีจากยอดค้างทั้งหมดรวมดอกเบี้ยค้างช าระอีก 

1,000,000-บาท โดยคิดดอกเบี้ย 7.5 % ของต้นเงินที่ค้าง ค่าธรรมเนียมเป็นพับ 
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ความคืบหน้าของคดี  ได้ช าระตามเงื่อนไขไปบางส่วน และต่อมาของดช าระชั่วคราว เหตุการฟ้ืนฟูกิจการ 

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562    

 

5.2  คดีแรงงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกจ้างที่

ค้างพิจารณามาจากปีก่อนอยู่รวม 1 คดี  เนื่องจากในปีก่อนนั้นบริษัทฯได้มีการเลิกจ้างพนักงานต่างชาติ เพ่ือจ้าง

พนักงานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเข้ามาท างานแทนโดยได้ด าเนินการตามสัญญาทุกประการแต่

พนักงานต่างชาติไม่ยินยอม จึงได้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องขึ้นทั้งนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินการสู้คดีตามกฎหมายและหลักฐาน

อ้างอิงที่ถูกต้องซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ ดังนี้  

คดีที่ 1. ศาลแรงงานกลาง (เป็นการจ้างตามสัญญาจ้างเฉพาะโครงการ) 

คู่ความ  นายชาง ฮิน เส็ง เป็นโจทก ์ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เป็น จ าเลย  

รายละเอียด  เรียกร้องกรณีเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าวันหยุดพักประจ าปี เงินทดรอง เงิน

ค่าจ้างค้าง รวมเป็นเงิน  1,684,520  บาท  และ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โต้แย้ง/ฟ้องแย้งเรียก

ค่าเสียหายเป็นเงิน 8,684,520  บาท ศาลรับเป็นฟ้องแย้ง  

 ความคืบหน้าคดี  ศาลแรงงานกลางพิพากษา วันที่  31  มกราคม 2555 ให้ จ าเลยช าระเงิน  186,473  บาท 

พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง  วันที่ 6  สิงหาคม 2552  ไปจนช าระเสร็จ      

 จ าเลยได้โต้แย้งค าพิพากษา/ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และศาลฎีกา เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2561 ค าพิพากษาศาลฎีกา พิพากษายืนตามชั้นต้น / จึงได้ยื่นของดการบังคับคดีเหตุฟ้ืนฟูกิจการ  ตั้งแต่ 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ศาลนัดไต่สวนค าร้อง/เพ่ือพิจารณาสั่ง วันที่  26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.     

5.3       คดีอื่น ๆ  

นอกจากคดีและข้อพิพาทดังแจ้งตาม 5.1 และ 5.2 ข้างต้นแล้วยังมีข้อพิพาททางคดีบางส่วน แต่บริษัทไม่มีข้อ

พิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ที่มีจ านวนสูงกว่า

ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือสูงกว่าร้อยละ10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่ใช่คดีที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าจะเป็นคนงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างตามโครงการหรือคู่สัญญาทางการค้าและไม่มีคดี

ที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแต่อย่างใด    
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  

        

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

เลขทะเบียนบริษัท                     : 0107538000291 (บมจ. 0552) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่                     : เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

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

โรงประกอบระยอง 1 : เลขท่ี 88/2 หมู่5 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

ส านักงานระยอง 2  เลขท่ี 300/117 หมู่.5 หมู่บ้านระยองซิตี้ปาร์ค ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

บริษัทพีเออีเทคนิคคอลเซอร์วิส  

 

ส านักงานระยอง 

 เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (ซอยสุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

เลขท่ี 67/8 ถ.หาดทรายทอง มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

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

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

Email address:  : info@pae.co.th  

Company Website : www.pae.co.th 

นายทะเบียนหุ้น   

ช่ือส านักงาน  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ที่ตั้ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท ์  : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

ช่ือผู้สอบบัญชี : 

นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4306 /หรือนายสุชาติ     
พานิชย์เจริญ เลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียน 8622 
และ/หรือ นางสาวช่ืนตา ชมเมิน เลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยม
วณิชชา เลขทะเบียน 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์เลขทะเบียน 
9922  

ช่ือส านักงาน   : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด (ส านักงาน)  
ที่ตั้ง : ที่อยู่: 503/31 อาคารเคเอสแอลทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขต

ราชเทวี กทม 10400. โทรศัพท์: 662-642-6172-4. 
โทรสาร : (662) 642-6253 

 

http://www.pae.co.th/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้  

ทุนจดทะเบียน    จ านวน 8,051,717,322  บาท 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว  จ านวน 2,770,889,766.  บาท  
หุ้นสามัญ    จ านวน 2,770,889,766 หุ้น  
หุ้นบุริมสิทธิ    จ านวน   –  หุ้น   
มูลค่าที่ตราไว้   หุ้นละ   1  บาท   
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  จ านวน  2,770,889,766 หุ้น  

    - บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นประเภทอ่ืนในที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ  
7.2 ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือ

หุ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม2558 (วันปิดสมุดล่าสุด) มีดังนี้   
** สืบเนื่องจาก บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

ฐานะการเงินและการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน โดยบริษัทได้เข้าสู่คดีฟื้นฟูกิจการ และศาลได้มีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้วและบริษัทยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างถูก
ด าเนินคดีฟื้นฟูกิจการและในปัจจุบันศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้มคี าพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว จึงไม่อาจจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ตามกฏหมาย **จึงท าให้รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุด
ทะเบียนล่าสุด)**  โดยบริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นายก่อโชค แสงทองอร่าม 185,800,000 6.71 

2 นายชนะชัย  ลีนะบรรจง 129,498,300 4.67 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 54,988,800 1.98 

4. นายอัชดา  เกษรศุกร์ 39,000,000 1.41 

5. นายชินชัย  ลีนะบรรจง 28,589,400 1.03 

6. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 22,300,000 0.80 

7. นางอโนทัย  ทรงไท 20,752,700 0.72 

8. นายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์ 20,000,000 0.72 

9. นางจินตนา  กาวีวงศ ์ 19,658,050 0.74 

10. นางสาวกรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ 17,100,000 0.62 
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** ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดล่าสุด) 

2. การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่

บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก  

ชื่อบุคคลหรือกิจการ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

(มหาชน) 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 

Federal Capital PTE Ltd. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของ บจ. พีเออี เฟด

เดอรัล อินเตอร์เนชั่นเนล 

(ร้อยละ 45.00) 

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทในเครือเดียวกันกับ 

Federal Capital PTE Ltd. 

คุณจินตนา กาวีวงศ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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**หมายเหตุ บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

2.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 

300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนช าระแล้วจ านวน 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ านวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

2.2 ข้อจ ากัดการโอนหุ้น 

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคล

ต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

2.3 ผู้ถือหุ้น 

บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

2. นายพรเทพ จารุกิจขจร 3,173 0.00 
3. นายชินชัย ลีนะบรรจง 21,341,141 9.70 

4. นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง 20,000,000 9.09 

5. นางสาวชินรี ลีนะบรรจง 20,000,000 9.09 
6. ประชาชนทั่วไป - - 

รวมทั้งสิ้น 220,000,000 100.00 
 

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่  บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

การเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท  

 

 



                                                                                                                         
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2561 (แบบ 56-1)   
                                       บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 48 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 มีมติให้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1) จ านวน 1,364,539,174 หน่วย ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PAE-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ประเภท
ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

วันที่ออกและ
เสนอขาย

ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

อัตราการใช้
สิทธิ(ใบส าคัญ
แสดงสิทธิต่อ
หุ้นสามัญ) 

จ านวนหุ้น
สามัญ 

ที่ถูกใช้สิทธิ 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

เพื่อรองรับการใช้
สิทธิ 

(หุ้น) 

วันครบก าหนด
อายุใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

PAE-W1 3 พฤศจิกายน 
2557 

0.50 1 : 1 1,236,802 1,363,302,372 2 พฤศจิกายน 
2559 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้มีมติอนุมัติ  

1) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จ านวนเงิน 4,093,617,523 บาท เป็นจ านวนเงิน 

8,051,717,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 3,958,099,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท 

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 3,958,099,809 หุ้น ดังนี้ 

ก) จ านวนไม่เกิน 1,638,099,809 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 

3 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.43 บาท 

ข) จ านวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในราคาหุ้นละ 0.48 

บาท 

ค) จ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PAE-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญ

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ PAE-W2 

ง) จ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1) 
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เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติอนุมัติ  

1) ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 2,320,000,000 หุ้น ดังนี้ 

ก) จ านวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในราคาหุ้นละ 0.48 บาท 

ข) จ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PAE-W2) ที่เสนอขายให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญ

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ PAE-W2 

ค) จ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1) 

2) ยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PAE-W2) 

จ านวน 1,200,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ

แสดงสิทธิ PAE-W2 

3) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จ านวนเงิน  8,051,717,332 บาท เป็นจ านวนเงิน 

4,134,192,138 บ าท  โดยการตั ดหุ้ น ส ามัญ ที่ ยั งไม่ ได้ ออกจ าหน่ ายของบริษั ท จ าน วน 

3,917,525,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

4) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม จ านวนเงิน 4,134,192,138 บาท เป็นจ านวนเงิน 

11,931,044,548 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 7,796,852,410 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท 

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 7,796,852,410 หุ้น ดังนี้ 

ก) จ านวนไม่เกิน 6,926,852,410 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 

2.5 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรร ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

90 ของราคาตลาด 

ข) จ านวนไม่เกิน 870,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมีจ านวนหน่วยของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจ านวน 148,802 หน่วย บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ออก
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และช าระแล้วที่เป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจากเดิมหุ้นสามัญจ านวน 2,770,740,964 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ิมเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,770,889,766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ต่อกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวจ านวนเงิน 0.07 

ล้านบาท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วรวมเป็นเงิน 2,770.89 

ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 

1,363,302,372 หน่วย หมดอายุในปีแล้วทั้งจ านวน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังไม่ได้ก าหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อ่ืนใด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังไม่ได้ก าหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อ่ืนใดอีก  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2561 (แบบ 56-1)   
                                       บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 51 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษี

และกันส ารองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุจ าเป็นอ่ีนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองตาม

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้   

 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้

เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงิน

ส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและ

การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอ่ืนของบริษัท  

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอ่ืนๆจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความต้องการใช้เงินทุนและ

สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยในปีนั้นๆ 

 

    และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่มีการประกาศ

จ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลการด าเนินงานขาดทุน 

 

 

 



                                                                                                                         
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2561 (แบบ 56-1)   
                                       บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 52 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

 คณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฏหมายก าหนด  

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายเจริญ  ประจ าแท่น ประธานคณะกรรมการ 

2 ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท 

3 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4 นายปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมการบริษัทและกรรมอิสระและการตรวจสอบ 

5 นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมการบริษัท** 

6 นายพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง กรรมการบริษัท 

7 นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว กรรมการบริษัท 

8 นายสมพร มั่งมี กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

9 นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

10 นายกัมพล คุปตะวินิจ กรรมการบริษัท  

11 นายกิตติ          อธินันท์  กรรมการบริษัท 

*กรรมการลาออก มีผลวันท่ี 4 ธันวาคม 2561   
**กรรมการแต่งตั้งใหม่มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีผลวันท่ี 4 ธันวาคม 2561  
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ในปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีกรรมการลาออกดังนี้  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมการบริษัท* กรรมการลาออก มีผลวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
 

ในปี 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายกิตติ          อธินันท์ กรรมการบริษัท ** มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีผลวนัที่ 4 

ธันวาคม 2561 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ 

3 นายปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายเจริญ  ประจ าแท่น ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ 

2 ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4 นายปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในปี 2561 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 (ครั้ง) 
 

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

ประจ าปี **       
ปี 2561 

 
ประชุมคณะ

กรรม 
การบริษัท 

 
ประชุมคณะ

กรรม 
การ

ตรวจสอบ 

 
ประชุม

คณะกรรม
การ

บริหาร 

 
ประชุมคณะ

กรรม 
การบริหาร
จัดการความ

เสี่ยง 

1. นายเจริญ            ประจ าแท่น - 5/5 - - - 

2. ร้อยตร ีสาโรช       สว่างฤทธิ์ - 4/5 4/4 - - 

3.นางสาวอรชุลี       หล่อสมิทธิกุล - 5/5 4/4 - - 

4.นายปัณณ์ณธีร์       ศรีว่องไทย - 5/5 4/4 - - 

5.นายสมพร       มั่งมี - 5/5 - 12/12 - 

6.นายวีรพันธ์       ณ ระนอง - 5/5 - 12/12 3/3 

7.นายสุริยะ       ตันติววิัฒน์** - -/5 - - - 

8.นายวรศักดิ์       ฉัตรแก้ว - 4/5 - - - 

9.นายพีรัช       เลิศกิจรุ่งเรือง - 2/5 - - - 

10. นายกัมพล         คุปตะวินิจ - 4/5 - - - 

11. นายกิตติ       อธินันท ์ *** - -/- - - - 

* สืบเนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทจึงไม่ได้ระบุจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม 
**กรรมการลาออก มีผลวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
***กรรมการแต่งตั้งใหม่มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีผลวันที่ 4 ธันวาคม 2561  
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8.2 แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 

 
คณะผู้บริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายสมพร มัง่ม ี กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานปฏิบตัิการ 

2 นายวีรพนัธ์ ณ ระนอง กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานบญัชีการเงิน 

3 นายสมพร              มัง่มี (รักษาการ) กรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

4 นายกมัพล             คปุตะวินิจ กรรมการผู้จดัการฝ่าย upstream Services  

5 นายฟาริส             ดารามัน่ ผู้จดัการฝ่ายวเิคราะห์ ควบคมุต้นทนุ Cost Analysis 

6 นางสาวธาริณี       พินโปน ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

7 นายกิตติพงษ์        ตณัฑิกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายคณุภาพและความปลอดถยั 

8 นายศกัดา             ลงับปุผา กรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 

9 นางสาววิภารัตน์    สวุรรณรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  

** รายชื่อ 1-9 คือผู้บริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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8.3 เลขานุการบริษัท  
เพ่ือให้ เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัทเพ่ือท าหน้าที่

ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมท าหนังสือเชิญประชุมดูแลและจัดการประชุมจัดเก็บเอกสาร

เกี่ยวกับการประชุมและดูแลคณะกรรมการและบริษัทให้ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ดังนี้ 

ชื่อ   นางสาวนางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต 

ต าแหน่ง  เลขานุการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

- ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 
- Company Secretary Program (CSP70/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรก ากับดูแลกฏเกณฑ์บริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอย่างยั่งยืน 
- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- หลักสูตร IR Fundamental Couse ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2559 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท 
   บริษัท พีเออี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
2558 – 2559 : ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
   บริษัท พีเออี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
2556 – 2557  : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตราสารอนุพันธ์  
   บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จ ากัด (มหาชน)  
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

- จัดท าและเก็บรักษาเอกสารสาคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี และรายงานการมีส่วนได้เสีย 
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- ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง 

- ประสานงานระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการบริหารรวมถึงระหว่างบริษัทฯและผู้ถือหุ้น 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทรวมถึงประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและบริษัท

ย่อยปฏิบัติตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี 

- ปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

- ด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนดดังรายละเอียดตารางที่แนบมานี้  

 
ต าแหน่ง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ** 
ปี 2561 (บาท/คน/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 15,000 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 10,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 

กรรมการบริษัท 6,000 

กรรมการบริหาร 6,000 
กรรมการตรวจสอบ 6,000 

หมายเหตุ *  ทั้งน้ีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ  
 ** ทั้งน้ีกรณีที่คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งใน1 เดือนให้จ่ายเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการชุดน้ันเพียง 1 

ครั้งต่อ 1 เดือนเท่าน้ัน 
 

(ข) สรุปการจ่ายและ ในปี 2561 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้   

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

และผูบ้ริหาร 

        ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน สิ้นสุดประจ าปี 2561                                               
การประชมุ

คณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ค่าตอบแทนราย

เดือน 

รวมค่าตอบแทนราย

ครั้งและรายปี (บาท)  

1. นายเจริญ           ประจ าแท่น 60,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 600,000 660,000 

2. ร้อยตรสีาโรช         สว่างฤทธิ์ 18,000 30,000 ไม่ได้เป็น 360,000 408,000 

3. นายปัณณณ์ธีร ์    ศรีว่องไทย 24,000 18,000 ไม่ได้เป็น 240,000 282,000 

4. นางสาวอรชุล ี  หล่อสมิทธิกลุ 24,000 18,000 ไม่ได้เป็น 240,000 282,000 

5. นายสมพร    มั่งมี 24,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เบี้ยประชุม 240,000 264,000 

6. นายวีรพันธ์  ณ ระนอง 24,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เบี้ยประชุม 240,000 264,000 

7. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์* - ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 111,333 111,333 

8. นายกิตต ิ          อธินันท์** - ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 8,666.67 8,666.67 

9. นายวรศักดิ        ฉัตรแก้ว 18,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 138,000 

10.นายพีรัช            เลิศกิจรุ่งเรอืง 12,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 132,000 

11. นายกัมพล        คุปตะวินิจ** 18,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 138,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2561  

2,688,800 บาท 
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- หมายเหตุ -  
*กรรมการลาออก (โดยกรรมการไม่ได้ค่าตอบแทนเนื่องจากลาออกก่อนถึงก าหนดการประชุมในครั้งนั้นๆ 
**กรรมการแต่งตั้งใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
 
 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปี 2561       (หน่วย : พันบาท) 

ค่าตอบแทน รวมบริษัทย่อย เฉพาะบริษัท 
2561 2560 2560 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,361 18,364 7,987 9,427 

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,381 4,710 2,688 2,771 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,961 5,296 921 575 

รวม 23,153 28,370 11,596 13,944 

**หมายเหตุค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันสังคม  

ค่าตอบแทนอื่นๆของกรรมการ 
- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทไม่ได้ค่าตอบแทนอ่ืนใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน 
 

8.5 บุคลากร  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้นจ านวน 
 

 
ฝ่ายงาน 

จ านวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท 

2561 2560 

พนักงานรายเดือนประจ า 107 120 
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว 103 102 

พนักงานรายวัน 251 273 

รวม 461 495 
     **บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนอื่น/สวัสดิการพนักงาน ในรูปแบบ กองทุนประกันสังคม, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ,การตรวจสุขภาพประจ าปี,การ

ประกันสุขภาพกลุ่ม,การประกันชีวิตกลุ่ม, การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่พนักงาน  ทั้ง OPD และ IPD ตามวงเงินของ
ต าแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงานในรูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พักในกรณีที่
พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตามความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายและตามต าแหน่ ง
งานที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ ากัด 
(บลจ.วรรณ) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกันส ารองเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราตามอายุการท างานของพนักงาน  และในส่วนสวัสดิการช่วยเหลือ
พนักงานอื่นๆประจ าปี 2561 มีค่าช่วยเหลือกระเช้าเยี่ยมไข้, เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และพนักงานเสียชีวิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,450.00 บาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีพนกังานทั้งสิ้นจ านวน 

 

ฝ่ายงาน 

จ านวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท 

2561 2560 

พนักงานรายเดือนประจ า 220 242 

พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว 12 2 

พนักงานรายวัน 1 - 

รวม 233 244 
 

**บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนอื่น/สวัสดิการพนักงาน ในรูปแบบ กองทุนประกันสังคม, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ,การตรวจสุขภาพประจ าปี,การ
ประกันสุขภาพกลุ่ม,การประกันชีวิตกลุ่ม, การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่พนักงาน ทั้ง OPD และ IPD ตามวงเงินของ
ต าแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงานในรูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พักในกรณีที่
พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตามความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายและตามต าแหน่ง
งานที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ ากัด 
(บลจ.วรรณ) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกันส ารองเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราตามอายุการท างานของพนักงาน   

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีข้อพิพาททางกฎหมายกับ

ลูกจ้างที่ค้างพิจารณามาจากปีก่อนอยู่รวม 1 คดี  เนื่องจากในปีก่อนนั้นบริษัทฯได้มีการเลิกจ้างพนักงานต่างชาติ 

เพ่ือจ้างพนักงานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเข้ามาท างานแทนโดยได้ด าเนินการตามสัญญาทุก

ประการแต่พนักงานต่างชาติไม่ยินยอม จึงได้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องขึ้นทั้งนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินการสู้คดีตาม

กฎหมายและหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้องซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ ดังนี้  

คดีที่ 1.  ศาลแรงงานกลาง (เป็นการจ้างตามสัญญาจ้างเฉพาะโครงการ) 

คู่ความ  นายชาง ฮิน เส็ง เป็นโจทก ์ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เป็น จ าเลย  

รายละเอียด  เรียกร้องกรณีเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าค่าวันหยุดพักประจ าปีเงินทดรอง เงิน

ค่าจ้างค้าง รวมเป็นเงิน  1,684,520  บาท  และ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โต้แย้ง/ฟ้องแย้ง

เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 8,684,520  บาทศาลรับเป็นฟ้องแย้ง ความคืบหน้าคดีศาลแรงงานกลางพิพากษา วันที่  31  

มกราคม 2555 ให้จ าเลยช าระเงิน  186,473  บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง  วันที่ 6  สิงหาคม 2552  ไปจน

ช าระเสร็จ      

 จ าเลยได้โต้แย้งค าพิพากษา/ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และศาลฎีกา เมื่อวันที่ 

22 พฤษภาคม 2561 ค าพิพากษาศาลฎีกา พิพากษายืนตามชั้นต้น / จึงได้ยื่นของดการบังคับคดีเหตุฟ้ืนฟูกิจการ  

ตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ศาลนัดไต่สวนค าร้อง/เพ่ือพิจารณาสั่ง วันที่  26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.     
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

แผนการพัฒนาบุคลากรในยุค Thailand 4.0  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม บริษัทจึงมุ่งเน้นสังคมของการมีส่วนร่วมให้ เกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้พนักงาน รวมถึง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการขององค์กร สามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และความ

สร้างสรรค์ได้ตลอด โดยบริษัทได้น าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ เช่น การลา การจองรถ การจอง

ห้องประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Intranet และมีการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Technology  โดยในอนาคตอาจมีการ

ขยายระบบการสื่อสารต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบริษัทมีสาขาในหลายจังหวัด ท าให้ทุกอย่างใกล้แค่เอ้ือมในการ

ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ  

บริษัทมีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ใช้เป็นนโยบายในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่มีความจ าเป็น 

และเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของบริษัทดังนี้ 

 

แผนก าลังคน 

ก าหนดขึ้นเพ่ือบริหารและควบคุมอัตราก าลังคนของบริษัทให้เพียงพอกับแผนงานของบริษัท ในแผน

ก าลังคนจะมีการก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลา 

 

แผนการสรรหาพนักงาน 

แผนที่บริษัทวางไว้เป็นแผนก าลังคน บริษัทจะหาบุคลากรจ านวนเท่าได เพ่ิมข้ึนเมือ่ไหร่อย่างไร และก าหนด

คุณสมบัติแต่ละรายละเอียดงานได้อย่างเหมาะสม  

 

แผนการพัฒนาบุคคล 

พนักงานในบริษัทจะต้องถูกพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง บางองค์กรในหน่วยงานอาจจะวางแผนการพัฒนา

ลักษณะภาพรวมถึงปีถัดไปว่ามีแผนกลยุทธ์แบบไหน บริษัทต้องพัฒนาเรื่องใดกับพนักงาน และบริษัทจะก าหนด

หลักสูตรที่จ าเป็น รวมทั้งก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคคล 
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แผนการรักษาพนักงาน 

สะท้อนออกมาเป็นแผนในด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท โดยสอบถามพนักงานว่า 

บริษัทต้องพัฒนาในแง่ค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนใด เพ่ือที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาพนักงานของบริษัทให้

อยู่ท างานกับเราด้วยความเต็มใจ 

 

แผนการทดแทนต าแหน่ง 

Succession Plan คือ มีการวางแผนว่าต าแหน่งงานหลักๆ ที่มีพนักงานด ารงต าแหน่งอยู่นั้น ถ้ามีต าแหน่ง

ว่างแล้วและมีต าแหน่งทดแทน บุคคลใดที่สามารถทดแทนได้ รวมถึงจะต้องพัฒนาผู้ที่จะขึ้นมาทดแทนนั้นในเรื่อง

ต่างๆที่จ าเป็น  

 

การอบรมประจ าปี 2561 

 บริษัท จัด In-house จ านวน 29 หลักสูตร จัด Public จ านวน 50 หลักสูตร รวม 79 หลักสูตร มีบุคลากร

ที่ได้รับการอบรม จ านวน 813 คน โดยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ 746 คน ระดับผู้บังคับบัญชา 64 คน และระดับ

บริหาร 3 คน 
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9 การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการก ากับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอันส่งให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันทั้งนี้บริษัทได้และบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ใน

การด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ

ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็น

ลายลักษณ์อักษรขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ

ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

 ในปี 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท ,

คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โดยที่บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัตินโยบาย และการอนุมัติและการแก้ไขแผน
งบประมาณประจ าปี ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติและแก้ไขแผนธุรกิจ 

ในส่วนของการอนุมัติการลงทุน และการอนุมัติรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท แต่อ านาจอนุมัติ
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของรายการต่าง ๆ ข้างต้น โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติธุรกรรมข้างต้นใน
เรื่องของการบริหารงบประมาณในภาพรวมบริษัทโดยไม่จ ากัดวงเงิน ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติ
ของการจัดซื้อสินค้าและบริการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดอ านาจอนุมัติต่าง ๆ ก่อนการเข้าท าธุรกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน อาทิเช่น ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติธุรกรรมข้างต้นในเรื่องของ
งบประมาณการลงทุน การอนุมัติใบขอซื้อสินค้าและบริการโดยไม่จ ากัดวงเงิน และการอนุมัติใบสั่งซื้อในวงเงินไม่เกิน 
5 ล้านบาท และการขอเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน รวมถึงการอนุมัติการเบิก     
/เคลียร์เงินทดลองจ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งและขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีรายชือกรรมการทั้งหมด 10 ท่านดังนี้ 

1. นายเจริญ   ประจ าแท่น ประธานคณะกรรมการ 
2. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท 
3. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพีรัช   เลิศกิจรุ่งเรือง กรรมการบริษัท 
6. นายวรศักดิ์  ฉัตรแก้ว  กรรมการบริษัท  
7. นายสมพร  มั่งมี  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  
8. นายวีรพันธ์  ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
9. นายกัมพล  คุปตะวินิจ กรรมการบริษัท 
10. นายกิตต ิ  อธินันท์  กรรมการบริษัท ** มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง  

มีผลวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
โดยมีนางสาววราภรณ์  วงค์สิงห์โต   เป็นเลขานุการบริษัท  

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ตามข้อบังคับบริษัทคณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติและด าเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้ นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือ
บุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน
การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทเป็นต้น 
 คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้น 
ณ ที่อันเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 

2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ 
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท  
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3. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด า เนินงานและ
งบประมาณของบริษัท 

5. ก ากับ ดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และด้านการเงิน 

6. จัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท และลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองงบการเงินดังกล่าว  เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
การปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 

9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

10. แต่ งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใด และก าหนด
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของ
คณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 
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12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม 

14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารนั้น 

15. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใด  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

องค์ประกอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก

เสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออก

ตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีก

ครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
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ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี ้

1. ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธิ์       ประธานกรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมาย 

2. นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล  กรรมการตรวจสอบ/ เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

3. นายปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย     กรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเบียบ 

โดยมีนางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชี  

โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งครั้งละ 2  ปี โดยกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยวัตุประสงค์ของการ

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการด ารง

ต าแหน่ง  

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท  
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6.  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  

ข.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  

ค.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ง.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  

จ.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ.  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน  

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

(Charter)  

ซ.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

3 .คณะกรรมการบริหาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2  ท่านดังนี้ 

1. นายสมพร มั่งมี  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร /เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

โดยมีนางสาวสโรชา ขัมพานนท์    เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ผู้บริหาร 

1.     ด าเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการ

ก าหนดโดยน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) พัฒนาระบบและปรับใช้อย่างจริงจัง 

2.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  

3.  ก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของพนักงาน 

4. ก าหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูลงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ระดับสูงต่อไป 
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5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างาน และ

เจ้าหน้าที่ 

6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ 

7.  พิจารณาอนุมัต ิและด าเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างท าของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ 

8.  ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ด าเนินการได้ 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็น

ผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ

บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความ

เหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของ

กรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้

กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ของบริษั ท 

และการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2)ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง

บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3)บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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4 .คณะกรรมการอิสระ บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4  ท่านดังนี้ 

1. นายเจริญ ประจ าแท่น  ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

   เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ / และมีความรู้ด้านกฏหมาย 

2. ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

   เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมาย 

3. นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

   เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

4. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

   เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเบียบ  

โดยมีนางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต    เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ / เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการธนาคาร  
 

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระบริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 

ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 3 คน โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท 

โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท างาน และ

ความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการ

อิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะ

อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ  
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 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้

มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์  ทั้งนี้ 

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขอ

อนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่

มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอ

อนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขาย

หลักทรัพย์ 

 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ

หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
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ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6  ท่านดังนี้ 

1. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

2. นายกัมพล คุปตะวินิจ คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

3. นายจารึก พรหมสุวรรณ คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

4. นายกิตติพงษ์   ตันฑิกุล   คณะกรรมการ/เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

5. นายผดุง  นูพิมพ์  คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

6. นางสาววิภาพรรณ แสนสุข คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

นางสาวศิริวรรณ  จันทร์ดวง   เป็นเลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง/เป็นผู้มีความรู้ด้าน คุณภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ก าหนดแนวทางในการบริหารและกรอบด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

- ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

- เสนอแนะแนวทาง ป้องกัน และ/หรือแนวทาง ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการ

ด าเนินธุรกิจ 

- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษัทย่อยและร่วม  
คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยโดยได้ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
 -ฝ่ายบริหารได้ส่งกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการใน
บริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินธุรกิจ  
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-การก ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่ไปเป็นตามอ านาจอนุมัติและด าเนินการ รวมถึงมี
การเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการใดๆให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง  

-มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
และกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยส าคัญ เช่นการเพ่ิมทุน ลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย ให้แจ้งการประชุมล่วงหน้าก่อนทุก
ครั้ง เพ่ือมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการอ่ืนใด  

 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน   
นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึง

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการก ากับดูแลและ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อันส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 บริษัทยังได้ก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามแบบ และภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับว่าด้วย 
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และน าส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ส าหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในการซื้อขาย 
และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้
เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือให้การซื้อ
ขายหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน 
อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การได้รับงานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอ่ืนๆ การเปิดเผย
ข้อมูลภายในไม่สามารถกระท าได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอ านาจ
ของบริษัท และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะท าการซื้ อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่อบริษัท     

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในคู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้า
ท างาน โดยสรุปนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 

- บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท
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ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท 
โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์  

- ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดท าและเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวัน
เดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

- บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่
งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
แล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา
อย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืนบริษัทก าหนด
บทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัด
ค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท า
และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือ
ฐานะเช่นนั้น มาใช้เพ่ือการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ 
หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออก
แล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจาก
การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษั ท 
และคู่ค้าของบริษัท 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษา
ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพ่ือประโยชน์การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทน าความลับ และ/หรือ ข้อมูล
ภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอ่ืนที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง 
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** เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทของตนเองรวมทั้งคู่สมรถ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทราบ และให้น าส่งส าเนาการถือครอง
หลักทรัพย์ (แบบ59-2) ที่ได้รายงานต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพ่ือ
จัดเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี    
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด (ส านักงาน)                

 (บาท) 

รายช่ือบริษัท และบริษัทย่อย รวมค่าสอบบัญชี 

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) 1,470,000 

บจก. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส 480,000 

บจ   พีพีเอส เอนเนอยีฯ 170,000 

บจ  พีเออี เฟดเดลรัลฯ 20,000 

บจก. โอเอซีส ดีเวลลอปเม้นท์ 40,000 

บจก. พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 40,000 

บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ 20,000 

รวมค่าสอบบัญชี 2,240,000 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจ าปี 2561   

- จ านวน 2,240,000 บาท -  

2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 

- จ านวน 25,753 บาท - 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 

บริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดตีามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยดังนี้ 

    ลูกค้า  
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อกลุ่มลูกค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้ารายใหญ่เป็นอย่างยิ่ง จะ

เห็นได้จากการด าเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บริการที่ดี และตรงตามความต้องการของลูกค้า ท าให้บริษัทมี
ลูกค้าหลักๆให้ความไว้วางใจและพร้อมจะขยายงานไปด้วยกัน  

 เจ้าหนี้และคู่ค้า 
บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสต่อเจ้าหนี้ของบริษัทอีกทั้งได้พยายามด าเนินการช าระหนี้ และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างมากในปีที่ผ่าน แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจที่จ าเนินการทุกวิถีทางที่จะท าให้สามารถช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้  ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทได้ด าเนินการทุกอย่าง
ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อก าหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจน ในส่วนของคู่ค้านั้น บริษัทได้ ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงาน และการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ และ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 พันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ 
บริษัทด าเนินงานด้วยความสุจริต เป็นธรรม และให้เกียรติพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจเสมอ  รวมทั้งไม่

แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ เพ่ือน ามาด าเนินงานอย่างไม่โปร่งใส  

 พนักงาน 
พนักงานของบริษัทถือเป็นหัวใจส าคัญในการที่จะท าให้บริษัทด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

บริษัท ได้ตระหนักและให้การสนับสนุนพนักงานในการที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของตนให้สามารถน ามาสร้าง
ประโยชน์ให้กับงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้
ให้บริการทางด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และให้บริการแก่อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงต้องใช้ความสามารถและความช านาญ บวกกับประสบการณ์การ
ท างาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงมีการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฝึกฝน รวมทั้งเข้า
ทดสอบเพ่ือมั่นใจในคุณภาพของการท างานเรื่อยมา จนบริษัทได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าวงกว้างมากยิ่งขึ้น  และ
บริษัทได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการเพ่ือกระตุ้นและปลูกฝัง
จิตส านึกรักองค์กรด้วยกิจกรรม Big Cleaning & Greening Day ขึ้นที่ส านักใหญ่โดยใช้หลักการของ5 ส.ทั้งนี้ก็
เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักว่าบริษัทสามารถที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความรู้ความสามารถและความ
สามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จได้ 
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 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้ให้ความส าคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทเช่นการแต่งตั้งกรรมการ การ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิทธิในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

การประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และอาจมี
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามแต่จะมีวาระส าคัญที่จะต้องให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ ลงมติเพ่ือ
ตัดสินใจโดยในปีที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามระเบียบขั้นตอน ดังนี้ ** ในปี 2559 
และ ปี 2560และปี 2561  บริษัทไม่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทได้อยู่ในสถานะ NC ระยะที่ 1และ 
NC ระยะที่ 2 และเข้าสู่ NC ระยะ ที่ 3  เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพราะบริษัทอยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทจึงน้อมรับค าสั่งศาลและได้ส่งหนังสือแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าบริษัทไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 แต่อย่างใด ** 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  

บริษัทได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวัน เวลา สถานที่ รวมถึงระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และ Record Date เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีนั้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน และโฆษณาบอกกล่าวผ่าน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุมมากกว่า 3 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาวาระการประชุม
ก่อนการตัดสินใจลงมติในวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียดในแต่ละ
วาระ ความเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม อาทิเช่น หนังสือมอบฉันทะ รายงาน
ประจ าปีในรูปแบบ CD ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
ฉบับรูปเล่ม ก็สามารถติดต่อขอรับได้จากเลขานุการและฝ่ายกิจการบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนังสือเชิญประชุม 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งให้แนบเอกสารตามที่ก าหนดให้ถูกต้อง โดยส่งให้บริษัทฯ ตามวันที่ได้ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม หรือให้ผู้รับมอบน ามายื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมซึ่งใน
การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่า
เทียมกันในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับค าอธิบายที่ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระ
นั้นๆ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยภายหลังจากการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีก าหนด
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เสร็จสิ้นประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ อาจมอบหมายให้ผู้ที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบค าถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูล  ใน
การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงเพ่ิมอีก 1 เสียงเพ่ือชี้ขาดทั้งนี้ การประชุมได้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย แต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารและ
เจ้าหน้าที่ในการแปลข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถท าความเข้าใจการประชุมได้
โดยง่าย 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 

บริษัทได้น าส่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม และน าส่ง
รายงานการประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 
และลงนามรับรองโดยประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งเลขานุการบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม อย่างถูกต้อง 
และครบถ้วน 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมาเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาออก
เสียงแทนในการประชุมได้ หรืออาจมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบอ านาจในการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมแทนก็ได้ทั้งนี้ ได้มีการแนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้
ทราบข้อมูลของผู้ที่ตนจะไว้วางใจให้ด าเนินการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบ
ฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท มีการใช้ระบบบาร์โค๊ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือความถูกต้องและแม่นย า
ในการนับคะแนน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงมติ และถูกต้องและฉับไว โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ออกจากคะแนนทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ท าการเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแล้วน ามาสรุปผลให้ทราบโดยรวมผล
คะแนนจากระบบบาร์โค๊ดที่นับคะแนนอย่างถูกต้องและแม่นย า 

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายช่ือกรรมการ และค าถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม
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หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ในวาระแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอรายชื่อกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสมในวาระอ่ืนๆ อีกด้วย 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการได้ก ากับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด บริษัท
ได้ให้ความส าคัญกับผู้ถือหุ้นอย่าง โดยได้พยายามด าเนินการต่างๆ เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีระบบควบคุม
และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทหรือสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดง
ความเห็นต่อบริษัทฯ โดยการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่ส านักงานใหญ่  02-3220222  หรือ ที่  E-mail : 
ir@pae.co.th หรือ เวปไซท์บริษัทหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่ี  www.pae.co.th  

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR  

บริษัทได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างเติบโต มั่นคงและประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน และการด าเนินธุรกิจ

นั้นจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือหลายฝ่ายเพ่ือร่วมการด าเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ตระหนักว่าการที่จะร่วมมือกันอย่างสามัคคีนั้นบริษัทต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรภายในให้เข้มแข็งมั่งคงและยั่งยืนเสียก่อน และเมื่อภายในองค์กรเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนแล้วนั้น บริษัทมี

หน้าที่อีกประการที่จะต้องให้การสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนภายนอกควบคู่กันภายใต้หลักธรรมาภิ

บาลมาตรฐาน ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

** ขณะนี้บริษัทยังคงเครื่องหมาย NC (หลักทรัพย์เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือหลักทรัพย์อยู่ระหว่างห้ามซื้อขาย) 

อาจท าให้หลักการน า CG Code บางข้อยังไม่สามารถปรับใช้หรือเหมาะสมกับบริษทของบริษัทในขณะนี้ แต่ถึง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังคงทบทวนการน า CG Code เพ่ือน าไปพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท

ของบริษัทในคราวต่อไป** 
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10 .ความรับผิดชอบต่อสังคม  

นโยบายและการด าเนินงานของบริษัท  

 บริษัทได้มีการก าหนดค่านิยมขององค์กรเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและวัฒนธรรมในการด าเนินธุรกิจให้บุคลากร
ขององค์กรได้ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดย ใช้ชื่อย่อของบริษัทเป็นตัวก าหนด 

P : Prosperity 

       : มุ่งเน้นความส าเร็จของผลงาน การให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

        : Emphasize on results based management for our products & services to comply 
with customer requirements. 

 A : Accountability 

       : มุ่งเน้นการท างานด้วยความรับผิดชอบ และมีสามัญส านึกในหน้าที่  

       : Emphasize on working with high accountability and duties awareness 

   E : Efficiency 

       : มุ่งเน้นความมปีระสิทธิภาพในเรื่องของต้นทุน คุณภาพและความปลอดภัย ของการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

       : Emphasize on efficiency of Quality, Health, Safety & Environment, Operating Cost to 

achieve customer requirement 
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ เน้นการบริหารการจัดการเพ่ือให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ ดี  (Good Corporate 

Governance) สร้างเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท  

2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และ

ข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน โดยปีที่ผ่านๆมา โดยบริษัทไม่มีการโดน

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด  

3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน  

บริษัทให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะไม่

สนับสนุนการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ 

สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ความพิการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

รวมทั้งจะไม่ขัดขวางหรือกิจกรรมอันเป็นความเชื่อเก่ียวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจ าชาติ ศาสนา และเพศ  

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

นโยบายในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร  

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย

และสภาวการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge 

Sharing) การฝึกอบรม (Training) เพ่ือให้บุคลาการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งมอบ

งานที่มีคุณภาพที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 การพัฒนาพนักงานที่เป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน  (Key Person Development) บริษัทมุ่ง
พัฒนาเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน หรือ  Key Person โดย
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คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรม
การท างานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รวมกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดจัดท าแผนกพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
พัฒนา เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นต้น  

 การฝึกอบรม บริษัทได้ให้ความส าคัญในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร 
ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถ จึงได้
จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ หัวใจส าคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล คือการติดตามและ
วัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการท างาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 การจัดการความรู้ บริษัทได้ให้ความส าคัญในการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ให้กับพนักงานทุกระดับตั้งแต่
ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ โดยฝ่ายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม 
หรือ QHSE ได้เด าเนินการโครงการ Knowledge Sharing เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ มาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งในด้านความรู้เรื่องของระบบ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, เครื่องมือด้านการบริหาร
จัดการต่างๆ, ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้
แขนงอ่ืนๆที่เหมาะสมกับสภาวะ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพนักงานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการท างาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

            บริษัท ได้ค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้บริโภค โดยได้ด าเนินการด้าน ระบบบริหารจัดการ

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าองค์กรจะเติบโตไปอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความส าคัญและได้รับการสนับสนุนจาก ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารจัดการด้านธุรกิจของบริษัทแล้ว  บริษัทจึงได้ให้

ความส าคัญกับระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล ในทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัท

ได้รับการรับรองระบบเรียบร้อยแล้วคือ  

 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพในการ

ปฏิบัติงาน การประเมินและจัดการความเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสาร และมีการฝึกอบรม

พนักงานด้านการให้บริการ เพ่ือให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงบริการที่แตกต่าง 

 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  การ

ประเมินและการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   
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 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือ OHSAS18001:2007 โดยเน้นที่การจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการท างาน การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 

            6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทจัดให้มีการจัดการเชิงป้องกัน สร้างจิตส านึกและมีส่วนร่วมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและได้

ก าหนดให้มีนโยบายในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วยกันปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น รวมถึงการสนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล และ บริษัทได้ให้

ความส าคัญในการสร้างจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วม

รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถและร่วมเป็นพลังผลักดันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14001;2015 อีกด้วย 

 7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม   

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เริ่มจากชุมชนในพื้นที่ใกล้กับ

ส านักงาน และ โรงงานของบริษัท ทุกสาขา รวมถึงงานในโครงการต่างๆที่ได้รับจากลูกค้า  นับตั้งแต่การเปิดเผย

ข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ก่อน ระหว่างก่อสร้าง และ

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีกระบวนการประเมินและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินโครงการเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  

 ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีข้อมูลนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ส าหรับหัวข้อนี้  
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ด้านการด าเนนิธุรกิจ  
 

1. งาน ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

ในปี 2561 บริษัทได้ค านึงถึงมุมมองทางด้านระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยให้การด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในมุมมองด้านคุณภาพ  อาชีวอนา

มัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการลดและก าจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน และได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการ

ท างาน (Fit for Duty)   

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จาก บริษัท เอส จี เอส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ส านักงานใหญ่กรุงเทพฯ สาขาสงขลา และ สาขาระยอง ดังนี้ 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 

2. ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 

3. ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) 

ระบบบริหารจัดการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์กรเนื่องจากเป็นข้อก าหนดอันดับแรก ที่ลูกค้า

จะพิจารณาในการยื่นประมูลงานเพ่ือดูว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในด้านการบริหารจัดการ โดยทั้งนี้ จะมี

การตรวจประเมินระบบภายใน (Internal Audit) ทั้งด้านเอกสารและการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด 

ในทุกหน่วยงานและทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งปี 2018 ได้ขยายการ Audit ไปยัง

โครงการ SKIC ของSCG ทั้งท่ีบ้านโป่งและวังศาลาด้วย 

นอกจากระบบบริหารจัดการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯยังมี ตัวชีวัดการท างาน ทั้งแบบ Corporate และ 

Department KPI ของทุกหน่วยงานและโครงการของบริษัทฯ เพ่ือการ Monitor ข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละ

เดือนและท าการสรุปให้ฝ่ายบริหารรับทราบถึงผลการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับเพ่ิมกล

ยุทธ์ เพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายขององค์กร โดย มี ฝ่าย QHSE หรือ ฝ่ายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลบริหรจัดการระบบ ดังกล่าว และยังท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกหน่วยงานเพ่ือให้

สามารถก าหนด KPI ได้เหมาะสมกับหน่วยงานนั้น ๆ 

 

 

 



                                                                                                                         
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2561 (แบบ 56-1)   
                                       บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 85 

 

2. งาน Quality, Health, Safety and Environment 

ฝ่าย QHSE ยังมีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการงานด้าน Health & Safety (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย) 

และการจัดการด้าน Environment (สิ่งแวดล้อม) ในทุกหน่วยงานและทุกสาขาของบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน ไม่เกิดโรคจากการท างาน และมีเป้าหมายที่จะปราศจากอุบัติภัย (Zero Incident) โดยในปี 2018 

บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยไม่มีอุบัติภัยเกิดข้ึนเลย  นอกจากนี้ยังควบคุมให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ไม่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมายทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างาน และ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับในส่วนงาน Quality นอกเหนือจากระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 แล้ว ยังมี

หน่วยงาน QA/QC ของแต่ละสาขา/ โครงการ ดูแลให้การด าเนินงานที่เกี่ยวกับคุณภาพการด าเนินงานเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของระบบ ISO9001:2015 และเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

3. งาน ฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training) 

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแก่พนักงานในหลายหลักสูตร โดยวิทยากรในฝ่าย QHSE 

เช่น  อบรมข้อก าหนดของระบบบริ ห ารจัดการ ( ISO Requirement) การประเมินปัญ หาสิ่ งแวดล้อม 

(Environmental Aspect), ความปลอดภัยในการท างานตามกฏหมาย ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง (Work 

at Height) ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน (Scaffolding) ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น การจัดฝึกซ้อมดับเพลิง

และอพยพหนีไฟ, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, 5ส. เป็นต้น 

4. งานข้อมูลและเอกสารส าหรับการยื่นประมูลงานโครงการต่าง ๆ 

การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ด้าน Quality Plan , HSE Plan และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ QHSE 

ตามท่ีลูกค้าร้องขอ เพ่ือประกอบในการยื่นประมูลงาน 

5. งานบริหารศูนย์ฝึกอบรม (PES Academy)  

บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด (บริษัทในเครือของพีเออี) ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านศูนย์ฝึกอบรมให้กับ

บุคคลทั้งภายในบริษัทในเครือ PAE  และบุคลลภายนอกองค์กร ทั้งแบบ In house และ Public โดยในเบื้องต้น จะ

เน้นที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร(จป.บริหาร), 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน),  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นศูนย์ฝึกอบรม ทั้งสาม

หลักสูตรข้างต้น  จากกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เรียบร้อยแล้ว และ

ได้เริ่มจัดอบรมให้กับลูกค้า ทั้งภายในและภายภายนอกองค์กรแล้วในช่วงปลายปี 2018 และยังมหีลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
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กับความปลอดภัยอ่ืน ๆ เช่น ความปลอดภัยในการท างานตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง (Work 

at Height) ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน (Scaffolding) ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ความปลอดภัยเกี่ยวกับ

การท างานงานด้านไฟฟ้า ความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ (อยู่ระหว่างด าเนินการขอขึ้นทะเบียนกับกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

        นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรข้อก าหนด (Requirement) และ การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ของ

ระบบบริหารจัดการ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007 และยังได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว 

ในส่วนของนโยบายและแผนของฝ่าย QHSE นั้น ได้มีการจัดท าไว้ในรูปแบบของ Vision & Mission ดังนี้ 

QHSE Vision (วิสัยทัศน์ของฝ่าย QHSE) 

“To driving incident free operation, executing with excellence and optimizing 

through International Standard management system” 

เป็นแรงผลักดันให้การด าเนนิงานขององค์กรปราศจากอุบัติภัย มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และมี

ประสิทธิภาพ ผ่านระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล 

QHSE Mission (พันธกิจของฝ่าย QHSE) 

Quality: To ensure that all process are carried out in and conform to ISO9001, 

ISO1400 and OHSAS18001 requirement, customer requirement and related Law. 

มุมมองด้านคุณภาพ ท าให้ม่ันใจได้ว่า ทุกกระบวนการมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO9001), ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001), ระบบบริหารจัดการอา

ชีวอนามัยละความปลอดภัย (OHSAS18001), ข้อก าหนดของลูกค้า และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

To maintain continually improvement. 

รักษาไว้ซึ่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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Safety: Nobody gets hurt at our work locations because unsafe behaviors and 

conditions have been eliminated, and highly processes exist to keep all colleagues injury 

free. 

มุมมองด้านความปลอดภัย จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในสถานที่ท างาน เนื่องจากพฤติกรรมและ

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ถูกขจัดออกไปแล้ว และกระบวนการที่มีอยู่ช่วยปกป้องรักษาเพื่อนร่วมงานทุกคนให้

ปราศจากการบาดเจ็บ 

 

Environment: Operate without environ-mental impact and complaints. 

มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมจะด าเนินงานด้วยการปราศจาก ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียน

ต่าง ๆ 

 

Health: Promote a healthy Workplace (Fit for Duty) and Mitigate significant health 

risks. 

มุมมองด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และก าจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มี

ผลต่อสุขภาพและอาชีวอนามัย 

 

Reliability: International Standards work business processes, systems and procedures 

exist to meet our customer’s expectation. 

มุมมองด้านความน่าเชื่อถือ มีกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานสากล และระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
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นโยบาย คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (QHSE Policy) 

นโยบาย คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 

 มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดและระเบียบปฏิบตัิของ 
 ระบบบริหารจดัการคณุภาพ ISO 9001:2015  
 ระบบบริหารจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001:2015  

 ระบบบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001:2007 

 บริบทองค์กร 
 กฏหมาย และ บทบญัญตัิตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ข้อก าหนดของลกูค้า และความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

พร้อมทัง้การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

  

 มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจและการปฎิบัติงาน ในด้านคุณภาพ การบริการลูกค้า ความ
ซื่อสตัย์ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ สิง่แวดล้อม ผา่นทาง 

 พฤติกรรมและวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยั และกระบวนการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน  
 ความรับผิดชอบในภาวะความเป็นผู้น า ความมุง่มัน่ และการเป็นแบบอยา่งที่ดี 
 การสือ่สารอยา่งเปิดเผย  
 การศกึษา ความสามารถ และ การฝึกอบรม  

 

 มุง่มัน่ที่จะปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการป้องกนัมลพิษ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และยัง่ยืน ตัง้แตเ่ร่ิมต้นกระบวนการท างาน  

 

 รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมุ่งเน้นเร่ืองการคดัแยกขยะและวสัดทุี่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของ
พนกังานทกุคนท่ีต้องยดึถือ และปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัด 

 

 ให้พนักงานทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเร่ือง อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน และ อนุญาตให้สั่ง หยุดท างาน ได้ ถ้าไม่ปลอดภยั  
 

“คุณภาพและบริการเป็นหน่ึง สิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ 

ความปลอดภัยเป็นเย่ียม อุบัตภิัยเป็นศูนย์” 

เพื่อให้บรรลนุโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบตัิอยา่งจริงจงั ตลอดจนสือ่สาร 

ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ 
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ISO 9001:2015 Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งาน Quality, Health, Safety  
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ISO 14001:2015 Certificate 
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OHSAS18001:2007 Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น

กา
เกิดโรคจากการท างาน และมีเป้าหมายที่จะปราศจากอุบัติภัย (Zero Incide 



                                                                                                                         
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2561 (แบบ 56-1)   
                                       บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 92 
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2. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญของพนักงานในทุกระดับชั้น โดยบริษัทได้มี

การจัดฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ ทักษะ และศักยภาพการท างาน รวมถึงด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงาน

สม่ าเสมอ และในครั้งนี้บริษัท ได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ในการท างานบนที่สูง เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ในการปฏิบัติงาน ของ NPT Consultant and Service. 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท  

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

เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงาน การ

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2. ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้า

ร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการ

ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control 

Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศ

และการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) สรุปความเห็นได้ว่า 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทและการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่าง

ครบถ้วน 
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11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ     

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวน  3 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล และ
นายปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยในปี 2561 มีการ

ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี สรุปสาระส าคัญได้

ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินส าหรับงวด 6 เดือนและงบการเงินประจ าปี 2561 และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการ

สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยได้

สอบถามและรับฟังค าชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงินทั่วไป ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมั ติซึ่งจัดท า

โดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานความเสี่ยง  และแจ้งสิ่งที่ตรวจพบที่เป็นสาระส าคัญให้ผู้บริหารทราบ

เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั้งร่วมรับฟังค าชี้แจงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายใน 

  

3. ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินความมีประสิทธิผลของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ก ากับ

ดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความ

เป็นอิสระ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี  และรับทราบผลการตรวจสอบอย่างน้อย 3 

เดือนต่อครั้ง โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก  
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5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่

มีสาระส าคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

พิจารณาความรู้  ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของ

ค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้

ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และท าหน้าที่ได้โดยอิสระ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทาง

การเงินและการด าเนิน งานอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผูกพันต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่

เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

 

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

              
 

    ( ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธิ์ ) 
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
                                                                             วันที่ 22  มีนาคม  2561 
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11.3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท     

ชื่อ นางสาวนิษฐกานต์    ช้างเกตุ 
สัญชาติ : ไทย 
ประวัติการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- บัญชีบัณฑิต (บช.บ)        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ประวัติการท างาน 

- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด 
- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบสาขา ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)    

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
- Data Analytics for Internal Auditor: สภาวิชาชีพบัญชี 
- Digitalization Empower IA New Gen: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Updated COSO Enterprise Risk Management 2017 : SET 
- Tools and Techniques for the manager : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ความรับผิดชอบ (ส าหรับหัวหน้างานก ากับดูแล ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย ) 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รวมทั้งแผนงบประมาณ (Budget Plan) ส าหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน
ให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) เพ่ือขออนุมัติภายในเวลาที่ก าหนดของทุกปี 

2. ก ากับ ดูแล บริหาร จัดการ ติดตามและแก้ไขปัญหาของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน (Audit Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนงบประมาณ (Budget Plan) 

3. ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎเกณฑ์ 
กฎระเบียบ กฎหมาย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายต่างๆ 

4. เสนอแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดแูลงานให้มีความเหมาะสม 
5. สอบทานงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร 
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12. รายการระหว่างกัน 
12.1 เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น 

และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับ

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนในรายการที่มีความขัดแย้ง

ดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพ่ือพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ 

และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ 

ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่

เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตาม

มาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

ในกรณีท่ีเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางใน

การปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่ เหมาะสมและยุติธรรม 

สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และ

แนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว 

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว 

และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น  บริษัทฯ จะจัดให้มี

บุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญ

พิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าการเข้า

ท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของบริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญทั้ งนี้รายได้และ

ค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่ส าคัญ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2561 (แบบ 56-1)   
                                       บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 100 

 

มาตรการการท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นใน 

การเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

ลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มี

ราคาหรือเงื่อนไขของการท ารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้

ว่าการท ารายการดังกล่าวนั้นมีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรื อ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความ

จ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. รายการให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการก าหนดราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้า

ทุกรายทั้งที่เก่ียวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (Arm’s length basis) 

2. รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตก

ลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มี  

การก าหนดให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทรวมทั้งการเข้าท ารายการดังกล่าว จะต้องไม่ท าให้บริษัทเสียประโยชน์ 

3. รายการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน: เป็นรายการที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

เช่น เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการท ารายการดังกล่ าว

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล

ส าหรับการเข้าท ารายการดังกล่าว 

ส าหรับการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียใน  

การท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้ งนี้  เพ่ือให้มั่นใจว่า 

การเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่

เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจ าปี และแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-1) 
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ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขั้นตอนของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการท ารายการ

ระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

12.4  นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน 

1.  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้ง  

ให้บริษัททราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน 

2.  หลีกเลี่ยงการท ารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.  ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนและการด าเนินการให้

สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 

4.  ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length 

basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคา

ดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

5.  ผู้มีส่วนได้เสียกับการท ารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเรื่องที่

เกี่ยวข้องได้ 

6.  ในการพิจารณาการท ารายการระหว่างกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพ่ือท าการประเมินและ

เปรียบเทียบราคาส าหรับรายการระหว่างกันที่ส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว 

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย 

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

ในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าท ารายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทุกราย 

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทจะด าเนินการ  

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไข  

ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าท ารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
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เกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ฝ่าย

จัดการจะมีการจัดท ารายการสรุปการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ปี และในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ  

สภาวิชาชีพบัญชี 
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ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทผู้บริหารที่ส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี

อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ

บุคคลดังกล่าวซึ่งมีอ านาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ

ควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย

สามารถสรุปได้ดงันี้ 

ชื่อบุคคลหรือกิจการ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

Pacific Resources International Limited (BVI) บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท โอเอซิส ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดยีวกัน 

Federal Capital PTE Ltd. บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของ บจ. พีเออี เฟดเดอรลั 

อินเตอร์เนชั่นเนล (ร้อยละ 45.00) 

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน บริษัทในเครือเดยีวกันกับ 

Federal Capital PTE Ltd. 

คุณจินตนา กาวีวงศ ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

 
รายการ  

31ธันวาคม 2561 

(พันบาท) 

31 ธันวาคม 2560 

(พันบาท) 

31 ธันวาคม 2559 

(พันบาท) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 1,069 874 733 

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

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 90 90 90 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด - 98 1,582 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด 2,883 2,372 731 

รวม 14,840 14,232 13,934 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (13,681) (11,529) (11,190) 

สุทธ ิ 1,159 2,703 2,744 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มี

หลักประกัน ไม่มีสัญญาระหว่างกัน และไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 25560 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มี

หลักประกันในรูปสัญญาเงินกู้อายุ 18 เดือน นับจากวันที่ในสัญญา คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี เท่ากันทั้ง

สองปี 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน สามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

ล าดับ

ที ่

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์

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

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายวีรพันธ์ ณ ระนอง 
2 บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มารีน จ ากัด (“PPS”) - บริษัทย่อย ความสัมพันธ์ ถือหุ้นทางตรง 

- ลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว 
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รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

 

รายการ 

 

  (หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2561  2560  2561  2560 

รายได้จากการบริการ         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  762  1,662 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรลั อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  -  793 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  167  1,277 

รวม  -  -  929  3,732 

รายได้ค่าเช่า         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  2,250  2,270 

บริษัท พีเออี เฟดเดอรลั อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  -  150 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  324  264 

รวม  -  -  2,574  2,684 

รายได้อื่น         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  -  4 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  -  6 

รวม  -  -  -  10 

ดอกเบี้ยรับ         

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด อัตราร้อยละ 8.00 ต่อป ี -  -  1,280  1,280 

ต้นทุนบริการ         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  100  356 
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บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  83  - 

รวม  -  -  183  356 

ดอกเบี้ยจ่าย         

คุณจินตนา กาวีวงศ ์ อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี 131  131  131  131 

Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd อัตราร้อยละ 1.50–5.00 

ของเงินต้น 

-  350  -  - 

รวม  131  481  131  131 

รายการธุรกิจปรกติ 

เป็นรายการที่บริษัทท าเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปที่ไม่ท าให้บริษัท 

และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันเสียประโยชน์ และบริษัทคาดว่าจะมีการเข้าท ารายการ

ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายการที่ส าคัญดังนี้ 

-รายการเช่าพ้ืนที่ส านักงาน รวมถึงพ้ืนที่รอบส านักงาน ซึ่งบริษัทได้มีการเช่าพ้ืนที่ส านักงานและบริเวณรอบ

ส านักงานจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา โดยรายการเช่า

ดังกล่าวเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

-รายการรับบริการด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ โดยมีอัตราค่าบริการ

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา 

รายการสนับสนุนธุรกิจปรกติ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพ้ืนที่อาคารส านักงานกับบริษัท พีเออี 

เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเช่าเดือนละ 0.02 

ล้านบาท (ต่อสัญญาทุกๆ 3 ปี) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทท าสัญญาให้เช่าพ้ืนที่รวมทั้งส่วนควบในอาคาร พื้นที่ใช้สอย

ข้างเคียง ส่วนต่อขยายและห้องฉายรังสี กับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 0.16 ล้านบาท (ต่อสัญญาทุกๆ 3 ปี) 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทท าสัญญาให้เช่าและบริการพ้ืนที่ส านักงานกับบริษัท พีพีเอส เอนเนอ

ยี แอนด์ มารนี จ ากัด  เปน็ระยะเวลา 1 ปี  หากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเชา่ สัญญาจะมีผลต่อเนื่องทุก ๆ วันที่ 30 เมษายน 

ของทุกปี ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 27,000.00 บาท  

ซ่ึงเง่ือนไขการให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามเง่ือนการค้าท่ัวไปท่ีบริษัทให้แก่ลูกค้าอ่ืน ท้ังด้านการก าหนดราคา 

รวมถึงเงื่อนไขอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้ท าให้บริษัทเสียประโยชน์ 
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ชื่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2560 31 ธ.ค. 2561 

1. บริษัทพีเออี 
เทคนิคอล 
เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) 

รายได้ค่าบริการ     

- รายได้ค่าบริการ 339 100 รายได้ค่าบริการประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการด้าน 

NDT แ ล ะ  Inspection & Certification โด ย บ ริ ษั ท ได้

ก าหนดราคาและเง่ือนไขการให้บริการในแนวทางเดียวกัน

กับท่ีก าหนดราคาและเง่ือนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้อง

กันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามการด าเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการก าหนดเง่ือนไขและราคาการ

ให้บริการตามสัญญาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้า

รายอื่นท้ังที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงถือ

ได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลปัจจุบัน บริษัท

ได้รับช าระค่าบริการทั้งจ านวน 

- รายได้อื่น - - 

 

- ลูกหนี้การค้า 17 - 

- รายได้ค้างรับ 17 - 
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ชื่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2560 31 ธ.ค. 2561 

รายการเช่าพื้นที่ส านักงานใหญ่   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทเข้าท าสัญญาให้เช่าพื้นที่

อาคารกับ PAE เพื่อให้ PTECH ใช้เป็นส านักงาน ตั้งอยู่

เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอยรวม 400 

ตารางเมตร โดยคิดตารางเมตรละ 250 บาท ให้สัญญาเช่านี้

มีก าหนดอายุเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 

และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ค่าเช่าต่อเดือน 100,000 

บาทและเมื่อครบก าหนดสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว บริษัทได้

ท าการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่ต่อเนื่องจากฉบับเดิม ลงวันที่ 

28 เมษายน 2560 ส าหรับการเช่าบางส่วนของช้ัน 1 ตึก

อาคาร 2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยข้างเคียง ส่วนต่อขยายและห้อง

ฉายรังสี, เช่าเพิ่มเติมส่วนของส านักงานบริเวณชั้น 1 อาคาร 

5 ช้ัน ในอัตราค่าเช่าเหมารวมเดือนละ 162,500 บาท 

ก าหนดอายุเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2560 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทเข้าท า

สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศูนย์ฝึกช่างเช่ือมและพื้นที่

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการเช่าพื้นที่

ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท เนื่องจาก

พื้นที่ดังกล่าวมีความสะดวกทางด้านคมนาคม และมีอัตรา

ค่าเช่าพื้นที่อยู่ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกันใน

ด้านพื้นท่ีใช้สอยและราคาตลาดในพ้ืนท่ีใกล้เคียง  

 

 

 

 

- ค่าใช้จ่ายค่าเช่า( ค่าเช่าพื้นที่
, ค่าเช่าส านักงาน ) 

2,332 2,250 

 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าน้ า ค่าไฟ 
และค่ารักษาความปลอดภัย) 

807            762           

- ค่าจ้าง ค่าซ่อมแซม 798 - 
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ชื่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2560 31 ธ.ค. 2561 

คอมพิวเตอร์ และค่าซื้อ
ทรัพย์สิน 

 

 

ปฎิบัติการ มีพื้นท่ีใช้สอยรวม 389.62 ตารางเมตร สัญญาให้

เช่าฉบับใหม่มีก าหนดอายุ เวลา 3 ปี  เริ่มตั้ งแต่วันที่  1 

มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเช่า

ต่อเดือน เดือนละ 25,000 บาท  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจ้าหนี้อ่ืน 
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (ค่าบริการ 

Maintenance Agreement 
Promgram Forma TRD 
ระยะเวลา 1 ก.ค.59 -30 
มิ.ย.60 รวม 1 ปี 

 
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น (ค่า

น้ าประปา เดือน ธ.ค.60 ค้าง
จ่าย) 

874 

0 

 

 

 

2 

1,069 

0 

 

 

 

- 

รายการเงินให้กู้ยืม   

เงินให้กู้ยืมต้นงวด - - 

เงินให้กู้เพิ่ม - - 

ได้รับช าระคืนระหว่างงวด - - 
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ชื่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2560 31 ธ.ค. 2561 

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 

ดอกเบี้ยรับ - - 

ดอกเบี้ยค้างรับ - - 

   

รายการเงินกู้ยืม     

เงินกู้ยืมต้นงวด - - 

เงินกู้เพิ่ม - - 

ช าระคืนระหว่างงวด - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 

ดอกเบี้ยจ่าย - - 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 

- - 
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ชื่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2560 31 ธ.ค. 2561 

รายการค้ าประกันเงินกู้ยืม     

รายการค้ าประกันเงินกู้ยืม ไม่มี

ค่าตอบแทน 

ไม่มี

ค่าตอบแทน 

  

2. บริษัท พีพีเอส เอน

เนอร์ยี แอนด์ มารีน 

จ ากัด 

รายการเงินให้กู้ยืม 

รานการเพิม่ขี้นระหว่างป ี

ยอดคงเหลือปลายป ี

16,000 

374 

16,374 

16,000 

- 

16,000 

ลักษณะสัญญาให้กู้เงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีร้อยละ 
8.00-10.00 ต่อป ีเท่ากันทั้ง 2 ปี  ค้ าประกันโดยที่ดินของ

บริษัทย่อย 

คณะกรรมการเห็นว่ารายดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือบริษัท
ย่อยให้สามารถมรีายได้เพิ่มขึ้นและเป็นรายการที่ไม่ถือเป็น

รายการเกี่ยวโยงกัน จึงมีมติอนุมัตวิงกู้เพิ่มให้กับ บริษัท PPS 
ตามที่เสนอ 
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                                        สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561  สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2561 
 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะของรายการ มลูค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
 

    31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61   
 

1. บมจ.พีเออี เทคนิคอล เซอรวิ์ส (P-TECH) รายไดค้่าเช่าพืน้ทีส่นง.,ศนูยฝึ์กช่าง 
           

2,250,000.00  
           

2,250,000.00  # ค่าเช่าพืน้ทีส่นง. 650 ตรม.ๆละ 250 .-บาทต่อเดอืน (เดอืนละ 162,500.-)และ  

   (ถอืหุน้ทางตรง 72.12%)       ค่าเช่าศนูยฝึ์กช่าง เดอืนละ 25,000 บาท  ต่อสญัญาใหมใ่นอตัราเดมิเมือ่ 28 
 

         เม.ย. 2560  ระยะเวลา 3 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ม.ีค. 2563   
 

(ธุรกจิ: ทดสอบโลหะในธุรกจิก่อสรา้งทีเ่กีย่วกบั   6,800.00     - ค่าเช่าพดัลมดดูอากาศ 200 บาทต่อวนัต่อเครือ่ง 
 

เหลก็ท่อโลหะในอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนั)   13,680.00     - ค่าเช่าอุปกรณ์ 
 

    2,270,480.00 -    
 

  รายไดจ้ากการขาย 4,416.00 -    
 

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร       
 

  - บรกิารรกัษาความปลอดภยั (รปภ.)  224,299.08 224,299.08    - ค่าบรกิาร รปภ. ในอตัรา 50% ของยอดใบแจง้หนี้เป็นไปตามเงือ่นไข ส/ญ 
 

  - ค่าไฟฟ้าและน ้าประปา  583,096.17 538,064.46    - ค่าไฟฟ้า,ประปา ในอตัรา 35 % ของยอดใบแจง้หนี้เป็นไปตามเงือ่นไข ส/ญ 
 

  - ใหบ้รกิารเช่ารถส่งพนกังาน  
               

42,000.00  
 -  

   - ค่าบรกิารรถส่งพนกังานวนัละ 1000 บาท (วนัที ่2 ก.พ.-14 ม.ีค.60)   

  
-ใหบ้รกิารเช่าอุปกรณ์saftyกนัตกจากทีส่งู                

14,333.29  
 -     - ใหบ้รกิารเช่าอุปกรณ์ป้องกนัการตกวนัละ 333.33 บาท (2 ก.พ.-15 ม.ีค.60)  

 

  - ค่าตอบแทนจากการจดัหางาน 914.85 - 
   - ค่าตอบแทน เป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัอตัรา 1.5 ของมลูค่างาน เริม่ 25 
ส.ค.59  

    300,000.00 -   - ค่าบรกิาร Consultant และค่าเช่าอุปกรณ์ 
 

    364,062.50 -   - ค่าบรกิารนัง่รา้น 
 

    115,289.50 -   - ค่าบรกิารเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
 

    11,200.00 -   - ค่าบรกิารเตรยีมพืน้ทีพ่น่ส ี
 

    7,009.35 -   - ค่าบรกิารการอบรมดบัเพลงิประจ าปีร่วมกบั PAE (ตามสดัส่วน) 
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    1,662,204.74 -   ราคาและเงือ่นไขเป็นไปตามทีไ่ดต้กลงร่วมกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 
 

  รวมรายได้ 3,937,100.74 3,012,363.54   
 

  ลกูหน้ี       
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด   733,239.95 873,641.63 . 
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      4,100,528.68 3,012,363.54   
 

  ลดลงระหว่างงวด                       -3,960,127.00 -2,817,288.82   
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      873,641.63 1,068,716.35   
 

          
 

 บมจ.พีเออี เทคนิคอล เซอรวิ์ส (P-TECH) ค่าจ้างรบัเหมา        เป็นการว่าจา้งให ้P-TECH ตรวจสอบพรอ้มรบัรองผล และทดสอบโดยไม่ 
 

  ค่าจา้งตรวจสอบNDT/Inspectionคา้งจ่าย 356,225.00 -  ท าลาย NDT ซึง่เป็นรายการปกตทิางธุรกจิ โดยไดม้กีารเปรยีบเทยีบ ค่าบรกิาร 
 

 ค่าฝึกอบรม  95,000 กบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นซึง่อตัราใกลเ้คยีงกนับางรายการถูกกว่าผูใ้หบ้รกิารรายอื่น  

  ค่าเช่าอุปกรณ์    5,000 ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าฝึกอบรมทีส่งขลา Inspector report fee 
 

  เจ้าหน้ี        

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด   174,303.00     
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      362,671.15     
 

  ลดลงระหว่างงวด                       -530,703.95     
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      6,270.20     
 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,280.00 17,280.00   
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2.บจก.พีพีเอส เอนเนอยี แอนด ์มารีน (PPS) รายไดค้่าเช่า       
 

  (ถอืหุน้ทางตรง 67.77%) - ค่าเช่าพืน้ที ่สนง.  
             

204,000.00  
             

204,000.00    - ใหเ้ช่าพืน้ทีส่นง. 68 ตรม.ๆละ 250 .-บาทต่อเดอืน (เดอืนละ 17,000.-) เป็นไป  

  - ค่าเช่ารถ  70,000.00 120,000.00 ตามบนัทกึแนบทา้ยสญัญา ลงวนัที ่1 พ.ค. 2559 สิน้สุดวนัที ่30 เม.ย. 2561 
 

    274,000.00 324,000.00   - ใหบ้รกิารเช่ารถยนต์ (ขต-2511 เชยีงใหม)่ ตามสญัญา ลว. 1 ม.ิย.2560 
 

         เป็นระยะเวลา 1 ปี ในอตัราเดอืนละ 10,000.-บาท  
 

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร       
 

(ธุรกจิ: ผลติและจ าหน่ายส่งน ้าดบิ/น ้าประปา) 
- ใหบ้รกิารสาธารณูปโภค (น ้า-ไฟ-
โทรศพัท)์ 

20,000.00 120,000.00 
  - ใหบ้รกิารสาธารณูปโภค เหมาจ่ายเดอืนละ10,000 บาท เป็นไปเงอืนไขส/ญ  

  - ค่าบรกิารซ่อมรถ TATA (ถร-9084) 12,076.00 46,750.00   - ใหบ้รกิารซ่อมเครือ่งรดีตะกอน 
 

    1,141,138.97 166,750.00   - ใหบ้รกิารจดัหาซื้ออุปกรณ์ ผูร้บัเหมา ในการปรบัปรุงเพิม่ไลน์ผลติที ่4  
 

    1,273,214.97 - เพือ่เป็นการสนบัสนุนบรษิทัยอ่ย  
 

  รวมรายได้ 1,547,214.97 490,750.00   
 

  ลกูหน้ี       
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด   730,544.00 2,371,784.02  - คา้งช าระค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบรกิาร ตัง้แต่ 3 สงิหาคม 2559 ไมม่กีารผ่อนช าระ 
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      1,641,240.02 510,822.50 และไดต้ัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 2,410,184.02 บาทเนื่องจากคา้งช าระเกนิ 
 

  ลดลงระหว่างงวด                       - - กว่า 360 วนั 
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      2,371,784.02 2,882,606.52   
 

        

  
 
 
 

 

  บจก.พีพีเอส เอนเนอยี แอนด ์มารีน (PPS) ซ้ือรถยนตจ์าก PPS  (รถใช้แล้ว) 650,000.00 -    ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่31 พ.ค. 2560 อนุมตัซิือ้ 
 

        รถยนต์มติซูบชิ ิปาเจโร ทะเบยีน ขต-2511 เชยีงใหม ่ซึง่ราคาตลาดทีต่รวจสอบ 
 

        ประมาณ 650,000 - 700,000.-บาท เพือ่เป็นการสนบัสนุนบรษิทัย่อย และเพิม่ 
 

        สภาพคล่อง โดยไดป้รกึษากบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ สามารถท าได้ 
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  เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย        เงนิใหกู้ย้มืแก่บ.ย่อย ตัง้แต่ปี 2558 เงนิตน้รวม 16.0 ลา้นบาท(มสี/ญ 4 ฉบบั)  
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด       16,000,000.00 16,000,000.00 เพือ่เพิม่สภาพคลอ่งและสรา้งโรงผลติน ้าประปา สญัญาเงนิกูทุ้กฉบบั ก าหนดให ้
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      - 374,160.00 ช าระคนืภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8 ต่อปี 
 

  ลดลงระหว่างงวด                       - -  รายการทีเ่พิม่ขึน้เป็นการส ารองค่าสอบบญัช ี2560 ละ 2561 
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      16,000,000.00 16,374,160.00   
 

  ดอกเบีย้รบั       
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด       1,608,986.29 2,888,986.30    มกีารผ่อนช าระดอกเบีย้ครัง้เดยีวเมือ่ 25 พ.ย.58 = 16,438.36 บาท หลงัจาก 
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   1,280,000.01 1,280,000.00  นัน้ไมม่กีารผ่อนช าระ จงึไดม้กีารตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 

  รบัช าระระหว่างงวด                       - - ทัง้จ านวน ตัง้แต่ 31 ธ.ค. 2559 
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      2,888,986.30 4,168,986.30   
 

          
 

3.บจก.พีเออี เอน็เนอรย่ี์ โซลชูัน่ (PES) เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย        รายการเงนิใหกู้ย้มืแก่ บ.ย่อยคงคา้งมาตัง้แต่อดตี และไดต้ัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยั 
 

  (ถอืหุน้ทางตรง 99.99%) ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด       32,768,730.19 32,768,730.19  จะสญูไวแ้ลว้ทัง้จ านวน  
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      0.00 0.00   
 

(ธุรกจิ: ออกแบบก่อสรา้ง รบัเหมาประกอบ
โรงไฟฟ้า 

ลดลงระหว่างงวด                       - - 
   

 พลงังาน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม) ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      32,768,730.19 23,768,730.19   
 

  เจ้าหน้ีการค้า       
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด        134,883.70 134,883.70   
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      - -   
 

  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      134,883.70 134,883.70   
 

 ค่าฝึกอบรมและค่าสมัมนา  83,500   
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4. บจก. โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ (OASIS) เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย       รายการเงนิใหกู้ย้มืแก่ บ.ย่อยคงคา้งมาตัง้แต่อดตี และไดต้ัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยั 
 

  (ถอืหุน้ทางตรง 54.94%) ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด       15,055,890.23 15,055,890.23  จะสญูไวแ้ลว้ทัง้จ านวน ปจัจุบนับ.ย่อยมไิดป้ระกอบกจิการแลว้ โดยยงัไมช่ าระ 
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      - -  บญัช ี 
 

(ธุรกจิ: ใหบ้รกิารเช่า อพารท์เมน้ท)์ ลดลงระหว่างงวด                       - -   
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      15,055,890.23 15,055,890.23   
 

  ลกูหน้ีการค้า       
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด   90,000.00 90,000.00   
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      - -   
 

  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      90,000.00 90,000.00   
 

  เจ้าหน้ีการค้า       
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด        374,300.00 374,300.00   
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      - -   
 

  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      374,300.00 374,300.00   
 

    
  

  
  

5. Pacific Resources  International Limited 
(BVI) 

เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย     
  รายการเงนิใหกู้ย้มืแก่ บ.ย่อย และลกูหนี้การคา้ คงคา้งมาตัง้แต่อดตี และ  

  (ถอืหุน้ทางตรง 100.00%) ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด       34,169,402.93 34,169,402.93  ไดต้ัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูไวแ้ลว้ทัง้จ านวน ปจัจุบนับ.ย่อยหยุดด าเนินธุรกจิ 
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      - -  ตัง้แต่ปี 2544 โดยยงัไมช่ าระบญัช ี 
 

(ธุรกจิ: ก่อสรา้งและจดัหาบุคลากร) ลดลงระหว่างงวด                       - -   
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      34,169,402.93 34,169,402.93   
 

  ลกูหน้ีการค้า       
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด       10,798,314.67 10,798,314.67  ไดต้ัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูไวแ้ลว้ทัง้จ านวน  
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  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      - -   
 

  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      10,798,314.67 10,798,314.67   
 

          
 

6. คณุจินตนา  กาวีวงศ ์ เงินกู้ยืม       เดมิคุณจนิตนา กาววีงศ ์เคยด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัและใหกู้ ้
 

 (ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั) ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด       2,625,000.00 2,625,000.00  ยมืเงนิตัง้แต่ปี 2552 เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน และเพิม่สภาพคลอ่ง เดมิม ี
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                      - -  เงนิกูย้มืรวม 30,425,000.- บาท ไดม้กีารช าระคนืแลว้บางส่วน ตัง้แต่ปี 2552 - 
 

  ลดลงระหว่างงวด                       - -  2555 รวม 27,800,000 บาท คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี 
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      2,625,000.00 2,625,000.00   
 

  ดอกเบีย้จ่าย       
 

  ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด       626,305.06 822,640.68   
 

  เพิม่ขึน้ระหว่างงวด  131,250.00 66,164.38   
 

  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
 

  ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด      757,555.06 888,805.06   
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และงบการเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทได้
ดังนี้ 
 

13.1 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

งบการเงินประจ าปี 2561 

 ผู้สอบบัญชี  

นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8622 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

ส านักงานเลขที่ 503/31 ชั้น 18 เอ อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พีเออี 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ

กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่่อง 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 ของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเป็นจ านวน 189.21 ล้านบาท และจ านวน 157.20 ล้านบาท ตามล าดับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการจ านวน 951.74 ล้านบาท และจ านวน 869.88 ล้านบาท ตามล าดับ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการติดลบเป็นจ านวน 687.79 ล้านบาท และจ านวน 648.00 ล้านบาท 

ตามล าดับ และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้มีการฟื้นฟูกิจการและ

ตั้งลูกหนี้ (บริษัท) เป็นผู้ท าแผนตามพระบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2458 มาตรา 90/10  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้

ประกาศค าสั่งให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผนลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2562 และจะแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบเพ่ือยื่นค า

ขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กล่าวตลอดจนเรื่องอ่ืนที่กล่าวถึงใน

หมายเหตุข้อที่ 2  แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้ งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากเรื่องนี้ 
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งบการเงินประจ าปี 2560 

 ผู้สอบบัญชี  

นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8622 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

ส านักงานเลขที่ 503/31 ชั้น 18 เอ อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่

ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พีเออี 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่่อง 

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเป็นจ านวน 161.54 ล้านบาท และจ านวน 111.92 ล้านบาท ตามล าดับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการจ านวน 821.67 ล้านบาท และจ านวน 756.55  ล้านบาท ตามล าดับ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการติดลบเป็นจ านวน 498.57 ล้านบาท และจ านวน 490.80  ล้านบาท 

ตามล าดับ นอกจากนี้ บริษัทถูกศาลล้มละลายกลางยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการที่ยื่นโดยเจ้าหนี้ตามคดีหมายเลขแดง

ที่ ฟ.20/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการที่ยื่นโดยบริษัทตามคดีหมายเลขแดงที่ 

ฟ. 9/2561  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาลล้มละลาย

กลางไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษแผนกคดีล้มละลายกลางภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับจากวันที่ศาลอ่านค าสั่ง

ยกค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กล่าวตลอดจนเรื่องอ่ืนที่กล่าวถึงในหมายเหตุข้อที่ 2  

แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 

งบการเงินประจ าปี 2559 

 ผู้สอบบัญชี  

นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8622 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

ส านักงานเลขที่ 503/31 ชั้น 18 เอ อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย)  จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่

ส าคัญ 
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ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พีเออี 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่่อง 

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 ของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเป็นจ านวน 259.02 ล้านบาท และจ านวน 177.98 ล้านบาท ตามล าดับ และ

กระแสเงินสดรวมจากการด าเนินงาน    ติดลบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่า

สินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 872.01 ล้านบาท และจ านวน 805.23  

ล้านบาท ตามล าดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการติดลบเป็นจ านวน 338.90  ล้านบาท และจ านวน 378.88  ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2558 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือขอให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ และเมื่อ

วันที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้วตามคดีหมายเลขด า    ที่  ฟ. 

๖/๒๕๕๙  แต่เจ้าหนี้จ านวน 6 รายได้ยื่นคัดค้านและมีความประสงค์ท่ีจะต่อสู้คดี  ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 เจ้าหนี้

ที่ยื่นคัดค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพ่ือขอถอน

คัดคัดค้านต่อศาลล้มละลาย และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนคัดค้านแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการรอสืบพยานผู้

ร้องและสืบพยานผู้คัดค้านส่วนที่เหลืออีก 5 ราย  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กล่าวตลอดจนเรื่องอ่ืนที่กล่าวถึงใน

หมายเหตุข้อที่ 2  แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ
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เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากเรื่องนี้ 
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,276,345               47,620,354               39,522,254               40,662,915               28,179,096               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 69,220,929               77,951,747               118,428,638             28,706,040               49,170,883               
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 46,781,938               65,932,812               50,557,477               33,122,908               45,318,880               
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 3,193,437                 1,265,036                 8,393,678                 1,357,180                 464,007                    
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 1,159,308                 1,027,853                 904,507                    -                            -                            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน -                            -                            -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            -                            -                            
สินคา้คงเหลือ 10,541,378               9,815,187                 10,618,013               7,528,787                 7,528,414                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,297,706                 7,183,441                 9,859,913                 3,606,217                 3,977,128                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 184,471,041             210,796,430             238,284,480             114,984,047             134,638,408             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 8,598,510                 12,873,224               15,593,953               5,836,654                 10,373,224               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            79,328,543               79,328,543               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            -                            -                            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 38,586,948               38,586,946               38,586,947               35,562,948               35,562,946               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 313,455,063             341,140,236             383,180,172             207,869,866             220,583,976             
สิทธิการใชน้ ้า 4,159,562                 4,159,562                 4,223,800                 -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,904,677                 4,096,856                 6,178,042                 1,473,040                 2,420,778                 
ค่าความนิยม -                            -                            -                            -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,129,745                 4,567,927                 5,975,318                 -                            -                            
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 26,384,962               31,665,389               32,693,242               -                            -                            
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 26,854,659               47,209,199               87,601,102               15,919,264               39,803,362               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,350,225                 1,507,227                 2,048,225                 1,907,690                 1,055,690                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 426,424,351             485,806,566             576,080,801             347,898,005             389,128,519             
รวมสินทรัพย์ 610,895,392             696,602,996             814,365,281             462,882,052             523,766,927             

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ต่อ 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

หน้ีสินผิดนดัช าระ 608,079,497             490,996,191             472,426,911             566,597,667             451,436,043             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 273,963,631             282,128,628             314,912,126             231,412,192             239,892,726             
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 62,522,494               62,725,680               79,086,410               62,522,494               62,725,680               
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 27,262,119               27,695,325               27,503,614               27,262,120               27,695,325               
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ -                            5,266,283                 9,820,849                 -                            5,266,283                 
ประมาณการผลขาดทุนจากสญัญาก่อสร้าง -                            18,929                      5,691,210                 -                            18,929                      
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6,012,000                 2,464,000                 7,583,599                 -                            -                            
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,210,330                 1,794,780                 3,680,619                 191,283                    333,456                    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 73,434,303               69,434,303               76,784,303               27,588,886               27,588,886               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,475,000               11,475,000               4,115,000                 2,625,000                 2,625,000                 
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 56,828,624               61,360,358               81,200,250               56,828,624               61,360,358               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,421,470               17,108,148               27,489,442               9,832,048                 12,248,552               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,136,209,468          1,032,467,625          1,110,294,333          984,860,314             891,191,238             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,228,054               28,492,054               18,511,846               -                            -                            
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 838,328                    943,846                    2,877,138                 -                            191,283                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,423,807                 1,313,245                 1,126,981                 -                            -                            
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 30,679,354               25,655,921               20,458,471               19,718,550               16,879,999               
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ 106,305,244             106,305,244             -                            106,305,244             106,305,244             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 162,474,787             162,710,310             42,974,436               126,023,794             123,376,526             

รวมหนีสิ้น 1,298,684,255          1,195,177,935          1,153,268,769          1,110,884,108          1,014,567,764          

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 128,893,569             128,893,569             128,893,569             128,893,569             128,893,569             
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้ (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           (940,360,932)           
ขาดทุนสะสม (2,715,677,601)        (2,537,265,627)        (2,392,322,650)        (2,607,424,459)        (2,450,223,240)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 67,244,887               67,244,887               67,244,887               -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (689,010,311)           (510,598,337)           (365,655,360)           (648,002,056)           (490,800,837)           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,221,448                 12,023,398               26,751,872               -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (687,788,863)           (498,574,939)           (338,903,488)           (648,002,056)           (490,800,837)           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 610,895,392             696,602,996             814,365,281             462,882,052             523,766,927             

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 339,152,905            321,143,838            186,114,035            209,668,029            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง -                          82,714,699              -                          43,296,168              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา 8,336,094                7,239,631                -                          -                          

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -                          6,753,759                -                          -                          

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 347,488,999            417,851,927            186,114,035            252,964,197            

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ (316,766,442)          (294,942,831)          (171,718,463)          (181,719,017)          
ตน้ทนุจากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสร้าง -                          (88,448,762)            -                          (62,099,981)            
ตน้ทนุขายจากการใหบ้ริการผลิตน ้าประปา (11,754,695)            (15,501,877)            -                          -                          
ตน้ทนุจากการขายสินคา้ -                          (6,204,536)              -                          -                          
ผลขาดทนุจากสญัญาก่อสร้าง -                          (18,929)                   -                          (18,929)                   

รวมตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (328,521,137)          (405,116,935)          (171,718,463)          (243,837,927)          

ก าไรขั้นตน้ 18,967,862              12,734,992              14,395,572              9,126,270                
รายไดอ่ื้น 3,111,262                4,742,597                5,684,004                7,760,496                
ก าไรจากการโอนกลบัรายการหน้ีสิน 1,203,185                7,672,835                1,203,185                5,565,305                
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,636,012)              (3,536,175)              (1,320,210)              (3,133,671)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (86,614,830)            (93,241,508)            (58,648,743)            (58,974,762)            
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (1,217,656)              814,195                   (642,426)                 (4,500,437)              
ก าไร(ขาดทนุ)จากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,376,000)              (7,013,937)              -                          76,099                     
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                          (8,422,661)              -                          -                          
ขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (2,366,321)              
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ -                          (41,101,469)            -                          (41,101,469)            
ตน้ทนุทางการเงิน (123,371,543)          (33,218,676)            (117,872,601)          (24,367,713)            

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (190,933,732)          (160,569,807)          (157,201,219)          (111,916,203)          

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ (107,992)                 (1,469,712)              -                          -                          

ขาดทุนส าหรับปี (191,041,724)          (162,039,519)          (157,201,219)          (111,916,203)          

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

ขาดทุนส าหรับปี (191,041,724)          (162,039,519)          (157,201,219)          (111,916,203)          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,827,800                619,714                -                          -                          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          (123,943)                 -                          -                          

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั - สุทธิจากภาษี 1,827,800                495,771                   -                          -                          

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,827,800                495,771                   -                          -                          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (189,213,924)          (161,543,748)          (157,201,219)          (111,916,203)          

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (179,730,183)          (145,300,508)          (157,201,219)          (111,916,203)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (11,311,541)            (16,739,011)            -                          -                          

(191,041,724)          (162,039,519)          (157,201,219)          (111,916,203)          

-                          -                          -                          -                          

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (178,411,974)          (144,942,977)          (157,201,219)          (111,916,203)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (10,801,950)            (16,600,771)            -                          -                          

(189,213,924)          (161,543,748)          (157,201,219)          (111,916,203)          

-                          -                          -                          -                          
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.065)                     (0.052)                     (0.057)                     (0.040)                     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้       (190,933,732)    (160,569,807)   (157,201,219)   (111,916,203)   
ปรับรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

  จากกิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าเส่ือมราคา 32,266,195       41,014,069       15,333,198       18,976,046       
ค่าตดัจ าหน่าย 1,248,160         2,004,866         1,003,719         1,722,988         
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 1,149,006         (814,195)          268,266           4,500,437         
ขาดทนุจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) 2,825,293         (3,658,335)       2,955,102         (3,575,894)       
ขาดทนุจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีไม่ไดใ้ช้ 1,248,909         4,109,679         6,376               -                   
ขาดทนุจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (404,203)           6,336,728         (376,819)          (878,200)          
(ก าไร)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,376,000         7,013,938         -                   (76,099)            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,440,752         -                   -                   -                   
(ก าไร)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยอ่ื์น (31,981)             130,489           (55,981)            130,489           
ตดัจ าหน่ายสิทธิการใชน้ ้า -                    64,238             -                   -                   
(ก าไร)จากการโอนกลบัหน้ีสิน (1,203,185)        (7,672,835)       (1,203,185)       (5,565,306)       
ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ -                    41,011,729       -                   41,011,729       
ตน้ทนุบริการและดอกเบ้ียจ่าย 8,431,154         6,095,946         4,254,037         4,062,025         
ดอกเบ้ียรับ (292,092)           (342,596)          (1,481,703)       (1,501,292)       
ดอกเบ้ียจ่าย 123,371,543      33,218,676       117,872,601     24,367,713       

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (19,508,181)      (32,057,410)     (18,625,608)     (28,741,567)     

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,111,113       20,877,273       20,425,856       18,489,651       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 19,692,822       1,963,740         12,195,972       2,931,190         
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา (907,818)           10,159,530       127,410           10,427,876       
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 1,027,853         904,507           -                   -                   
สินคา้คงเหลือ (3,551,484)        4,461,161         (2,955,474)       4,596,559         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 885,735            2,487,029         370,911           58,000             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (867,000)           541,000           (852,000)          2,186,984         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
หน้ีสินผิดนดัช าระ 25,760              -                   -                   -                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (11,635,280)      (396,124)          (11,163,756)     (2,952,735)       
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (433,206)           311,952           (433,206)          311,952           
ตน้ทนุท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (5,266,283)        (4,554,566)       (5,266,283)       (3,821,053)       
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ (3,531,734)        3,069,734         (3,531,734)       3,069,734         
ประมาณการผลขาดทนุตามสญัญาก่อสร้าง (18,929)             (5,672,281)       (18,929)            (5,672,281)       

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน(ต่อ)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,686,680)        (10,381,291)     (2,416,505)       (10,391,793)     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,579,920)        (278,782)          (1,415,485)       (278,782)          
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (17,243,232)      (8,564,528)       (13,558,831)     (9,786,265)       
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 321,379            386,446           231,840           273,050           
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,684,110)      (13,980,284)     (6,912,020)       (9,007,244)       
เงินสดรับคืนจากภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 30,789,742       50,262,508       30,789,742       48,388,440       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 2,183,779         28,104,142       10,550,731       29,867,981       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 4,274,714         2,720,728         4,536,570         3,285,525         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,745,260)        (14,468,104)     (2,619,271)       (12,739,441)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 406,458            1,999,401         377,000           1,018,732         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                    (143,909)          -                   -                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (64,088)             (9,891,884)       2,294,299         (8,435,184)       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายช าระหน้ีสินผิดนดัช าระ -                    (4,000,000)       -                   (4,000,000)       
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 4,000,000         1,500,000         -                   -                   
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    420,000           -                   -                   
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,716,000)        (3,889,391)       -                   -                   
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,903,986)        (3,629,691)       (333,456)          (472,376)          
จ่ายดอกเบ้ีย (2,843,714)        (2,387,374)       (27,755)            (60,727)            
ขาดทนุจากการช าระบญัชีในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    1,872,298         -                   -                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (2,463,700)        (10,114,158)     (361,211)          (4,533,103)       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (344,009)           8,098,100         12,483,819       16,899,694       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 47,620,354       39,522,254       28,179,096       11,279,402       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 47,276,345       47,620,354       40,662,915       28,179,096       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
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(หน่วย : บาท)

ก าไร(ขาดทุน) รวม รวม ส่วนได้เสีย
เบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบอื่น ส่วนของ ทีไ่ม่มี รวม

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ส่วนต ่ากว่า ขาดทุน ผลต่างจากการ ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น อ านาจ ส่วนของ
เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม แปลงค่างบการเงนิ ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 2,770,889,766        128,893,569       (940,360,932)        (2,392,322,650)       67,244,887              67,244,887           (365,655,360)      26,751,872        (338,903,488)        
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากการเลิกกิจการ -                         -                     -                        -                          -                          -                       -                      1,872,297          1,872,297             
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                     -                        -                          -                          -                       -                      1,872,297          1,872,297             
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                         -                     -                        (145,300,508)          -                       (145,300,508)      (16,739,011)       (162,039,519)        
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                     -                        357,531                  -                          -                       357,531               138,240             495,771                
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                     -                        (144,942,977)          -                          -                       (144,942,977)      (16,600,771)       (161,543,748)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2,770,889,766        128,893,569       (940,360,932)        (2,537,265,627)       67,244,887              67,244,887           (510,598,337)      12,023,398        (498,574,939)        
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                         -                     -                        (179,730,183)          -                          -                       (179,730,183)      (11,311,541)       (191,041,724)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                     -                        1,318,209               -                          -                       1,318,209            509,591             1,827,800             
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                     -                        (178,411,974)          -                          -                       (178,411,974)      (10,801,950)       (189,213,924)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2,770,889,766        128,893,569       (940,360,932)        (2,715,677,601)       67,244,887              67,244,887           (689,010,311)      1,221,448          (687,788,863)        

-                      -                     -                        

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม
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(หน่วย : บาท)

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ส่วนต ่า ขาดทุน
เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,338,307,037)            (378,884,634)              
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                              -                              -                              (111,916,203)              (111,916,203)              
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              (111,916,203)              (111,916,203)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,450,223,240)            (490,800,837)              
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทนุส าหรับปี -                              -                              -                              (157,201,219)              (157,201,219)              
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              (157,201,219)              (157,201,219)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,607,424,459)            (648,002,056)              

บริษทั พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   0.16 0.20 0.21 0.12 0.15 0.16 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การคา้ (เท่า) 4.72 4.30 4.69 4.78 4.45 4.30 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)   77.29 78.00 85.00 76.36 89.00 82.00 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การคา้ (เท่า) 1.18 1.60 1.36 0.73 1.15 1.60 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย (วัน)   308.92 268.96 227.74 500.90 386.14 318.37 

อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร 

อัตราก าไรขั้นต้น (%)     0.05 0.03 0.02 0.08  3.61%   4.33%  

อัตราก าไรสุทธิ (%)     -0.54 -0.39 -0.49 -0.84  -44.24%   -70.46%  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอ่หุ้น (%) -0.28 -0.32 -0.76 -0.24  -76.43%   -128.74%  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.31 -0.23 -0.32 -0.34  -21.37%   -40.38%  

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (%) 0.57 0.60 0.65 0.40 0.48 0.57 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

  คาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2562 ระหว่าง 3.5-4.5% จากการเติบโตในประเทศ ท่ามกลางภาวะ

เสี่ยงจากสงครามทางการค้าที่อาจส่งผลกระทบ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และรอยต่อทางการเมือง ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนต่อเนื่อง โดยคาดว่า

เศรษฐกิจในปี 2562 จะขยายตัวที่ 4.2% เท่ากับที่ประเมินไว้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้  มาจากแรง

ขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งการบริโภค และการลงทุน , การส่งออกสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับการ

ขยายตัวของปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้า 

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะ

ขยายตัวร้อยละ 3.5%– 4.5% ปัจจัยสนับสนุนจาก การใช้จ่าย ภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง, การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมี

แนวโน้มเร่งตัวขึ้นและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง , การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว, 

การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่สามารถสนับสนุนการขยายตัวของการส่ งออกได้อย่างต่อเนื่อง 

และการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า

จะขยายตัว 4.6% การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัว 4.2% และ 5.1% ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.7– 1.7% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5.8% ของ GDP แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือการ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการดึงเงินกลับเข้าประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวน

ในตลาดการเงินโลกได้แต่ประเทศไทยยังมีการบริหารจัดการได้ดี อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ า ยังมีทุนส ารองใน

ระดับสูง ประกอบกับเงินทุนยังคงไหลเข้า จึงท าให้ไทยได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอ่ืน รวมถึงผลการขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบายที่จะเกิดขึ้น 

  ทิศทางและแนวโน้มราคาน้ ามันในตลาดโลกปี 2562 ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ส่งผล

ให้ความต้องการใช้น้ ามันดิบขยายตัวเพ่ิมขึ้นราว 1.1 - 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม สงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกอาจส่งผลกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้

น้ ามัน ขณะที่อุปทานน้ ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มตึงตัวจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ

ผู้ผลิต ปัจจัยเหล่านี้ท าให้คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันดิบดูไบปี 2562 จะอยู่ในช่วง 70 - 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ ามันที่ต้องติดตาม อาทิ นโยบายพลังงานสีเขียว 

และเทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมพลังงาน ตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งอาจส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้ความต้องการใช้พลังงานเปลี่ยนรูปแบบไป 
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  ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และการบริโภค

ภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เช่น ระบบขนส่งทางราง และการฟ้ืนตัวของภาคการส่งออก ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0 – 4.5 และคาดว่าปริมาณการส่งออกปิโตรเคมีของไทยจะ

ขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0 - 4.0 และมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวประมาณประมาณร้อยละ 10.0 - 15.0 ในปี 

2562 

1) ภาพรวมการด าเนินงาน 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงนโยบายเน้นขยายตัวส าหรับธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและ

ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ซึ่งท าให้บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการเติบโตในธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรม

น้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้ขยายการบริการด้านบริหารจัดการบุคคลากร

ส าหรับงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 

 ผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 347.49 ล้านบาท ลดลงในอัตรา

ร้อยละ 16.84 จากปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 417.85 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2561 เท่ากับ 

189.21 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงในอัตราร้อยละ 17.13 จากปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 161.54 ล้าน

บาท เนื่องจากบริษัท ได้ปรับประมาณการต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินแห่งหนึ่งภายในประเทศ 

อธิบายสถานะและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีก าไร

ขั้นต้นประมาณ 18.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึ้นมาจากปี 2560 ที่มีก าไรขั้นต้น

ร้อยละ 3.05 ของรายได้รวมส าหรับความสามารถในการท าก าไรนั้น บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์

ติดลบร้อยละ 30.97 และ ติดลบร้อยละ 22.97 ในปี 2561 และ ปี 2560 ตามล าดับ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 27.51 และ ติดลบร้อยละ 32.40 ในปี 2561 และ ปี 2560 ตามล าดับ สาเหตุมาจากผล

ประกอบการบริษัทท่ียังคงมีขาดทุนสุทธิ ตามสาเหตุที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลาง

เพ่ือขอให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟู

กิจการแล้วตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ. ๖/๒๕๕๙  มีเจ้าหนี้จ านวน 6 รายได้ยื่นคัดค้านและมีความประสงค์ท่ีจะต่อสู้

คดี  ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 เจ้าหนี้ที่ยื่นคัดค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียว

ของบริษัทได้ยื่นค าร้องเพ่ือขอถอนคัดคัดค้านต่อศาลล้มละลาย และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนคัดค้าน ต่อมาเมื่อ
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วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๒๐/๒๕๖๐ เมื่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ

บริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตามคดี

หมายเลขด าที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง ตามคดี

หมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐  บริษัทได้ด าเนินการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาลล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดี

ช านัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลายกลาง  

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ได้พิพากษาให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและตั้ง

บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผน ตามพระบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2458 มาตรา 90/10  และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศค าสั่งดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายเพ่ือยื่น

ค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและรายได้จ าแนกตามส่วนงาน 

 รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 347.49 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 3 ธุรกิจ

หลักได้แก่ (1) รายได้จากการบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าชธรรมชาติจ านวน 339.15 ล้านบาท (2) 

รายได้จากการผลิตน้ าประปา 8.34 ล้านบาท ซึ่งลดลง 70.36 ล้านบาทหรือลดลงอัตราร้อยละ 16.84 จากปี 2560 

ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 417.85 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

รายได้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากงานให้บริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
นอกชายฝั่ง 

339.15 97.60 321.14 76.86 

รายได้จากงานก่อสร้างประกอบและติดตั้ง - - 82.72 19.80 

รายได้จากงานผลิตน้ าประปา 8.34 2.40 7.24 1.73 
รายได้อ่่น - - 6.75 1.61 

รวมรายได้ 347.49 100.00 417.85 100.00 
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รายได้จากการขายและบริการโดยรวมลดลงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทยังคงนโยบายชะลอการรับงาน

โครงการรวมถึงงานก่อสร้างประกอบและติดตั้งขนาดใหญ่เพ่ือบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่มีอยู่จ านวน

จ ากัด นอกจากนี้งานด้านบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่เกี่ยวกับการจ้างผลิต

ชิ้นงานลดลง สาเหตุจากความผันผวนของราคาน้ ามันและความไม่ชัดเจนเรื่องการต่ออายุสัมปทานการขุดเจาะในปี 

2561 บริษัทยังคงรักษาฐานธุรกิจด้านน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจด้านการประกอบติดตั้งเป็นหลัก บริษัท

ได้มุ่งเน้นขยายธุรกิจงานบริการเพ่ิมขึ้น โดยส่งพนักงานฝีมือและเครื่องมืออุปกรณ์ให้เช่าบนแท่นขุดเจาะบริเวณ

อ่าวไทยด้านใต้ได้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังได้ขยายการให้บริการบริหารจัดการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นสัญญาผูกพันระยะยาวเพ่ิมข้ึน 

ภาวะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติในปี 2561 ยังอยู่ในภาวะผันผวนจากราคาน้ ามันดิบใน

ตลาดโลกที่ลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่อง และความไม่ชัดเจนเรื่องการต่ออายุสัมปทานการขุดเจาะจึงท า

ให้ผู้ประกอบกิจการด้านการส ารวจและขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ส าคัญของบริษัท

ชะลอการลงทุนจึงมีผลท าให้การขยายตัวด้านรายได้ของบริษัทอยู่ในวงจ ากัดและยังไม่สามารถสร้างรายได้มาก

พอที่จะชดเชยรายได้จากธุรกิจก่อสร้างที่ขาดหายไป ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าภาวะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ ามัน

และก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้เนื่องจากเป็น

สินค้าอุปโภคที่มีความส าคัญ  โดยมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ต้องติดตาม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

นโยบายการเมือง เศรษฐกิจในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก รวมถึงทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะ

เน้นการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 
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 ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2561 มีต้นทุนขายและบริการ เป็นจ านวนเงิน 328.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.54 ของรายได้จาก

การขายและบริการ ลดลงจากปี 2560 จ านวน 405.12  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.91 เนื่องจากปริมาณงานที่

ลดลงจากการชะลอธุรกิจทางด้านงานก่อสร้างประกอบและติดตั้ง อย่างไรก็ตามจากมาตรการควบคุมต้นทุนอย่าง

เข้มงวดสัดส่วนต้นทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายได้มีแนวโน้มที่ดีข้ึนเล็กน้อย 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหารและหนี้สงสัยจะสูญ                             

ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน  88.25 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 

2560 ซึ่งมีจ านวน 96.78 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 25.40 ของรายได้จากการขายและบริการส าหรับปี 2561 มี

การปรับตั้งต้นทนุทางการเงิน จ านวน 123.37 ล้านบาท   

2) ภาพรวมฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 610.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.30 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีก่อน สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 184.47 ล้านบาทและที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 313.46 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวมจ านวน 1,298.68 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนคิด

เป็นร้อยละ 87.49 ของหนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ติดลบ 687.79 ล้าน

บาทโดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 47.28 ล้านบาทใกล้เคียง

กับปีที่ผ่านมาโดยเป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน2.18 ล้านบาทใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 0.06 

ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2.46 ล้านบาท 

 



      
                                                                                                                                แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  
                                                                                                                               บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 3 หน้า  141 
 

 สินค้าคงเหล่อและค่าเส่่อมสภาพ 

ปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ านวน 10.54 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 9.81 

ล้านบาทเนื่องจากการยกเลิกธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประกอบกับมูลค่างานแต่ละงานมีมูลค่าโครงการที่ลดลงและ

เป็นโครงการระยะสั้นๆ ท าให้การบริหารจัดการคุณภาพสินค้าคงเหลือสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่่น 

บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 69.22 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มี

อายุหนี้อยู่ในก าหนดช าระ  ส่วนลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกิน 12 เดือน บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกือบร้อย

เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีลูกหนี้อื่นจ านวน 1.83 ล้านบาท  

 หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจ านวน 1,298.68 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้ อ่ืนจ านวน 273.96 ล้านบาท และหนี้สินผิดนัดช าระจากสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง

ประมาณ 608.08 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทหยุดช าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 

2559 เนื่องจากอยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตามมาตรา 90/12 ที่ว่าด้วย “สภาวะพักการช าระหนี้            

( Automatic Stay)”   

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

          ปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.16 เท่า อยู่ในระดับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 

2560 เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเป็นหนี้สินผิดนัดช าระเป็นจ านวน 608.08 ล้านบาทจากการที่บริษัทหยุดช าระ

เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ขณะที่ทรัพย์สินหมุนเวียนประเภทลูกหนี้

การค้ามีจ านวนลดลง  

 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2561 บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 โดยมีก าไรขั้นต้นประมาณ 18.97 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึ้นมาจากปี 2560 ที่มีก าไรขั้นต้นเพียงละ 3.05 ของรายได้

รวม  ส าหรับความสามารถในการท าก าไรนั้น บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 30.97  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 27.51 สาเหตุมาจากผลประกอบการบริษัทที่ยังคงมีขาดทุน

สุทธิ  
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 ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 

บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอและจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่

รายหนึ่งซึ่งได้รับการต่ออายุสัญญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สัญญามีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ในสัญญาและสัญญา

บริการระยะยาวซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 

2560 สัญญามีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ในสัญญา อีกทั้งการสนับสนุนวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพ่ือใช้ในการด า เนินธุรกิจ

การค้าตามปกติของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้บริษัทใช้การบริหารจัดการด้านเครดิตเทอมกับคู่ค้าเป็นหลักโดยเจรจาเครดิต

เทอมกับผู้จ าหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทยังเชื่อมั่น

ว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

 ภาระผูกพัน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง เพ่ือ

ผูกพันตามสัญญาการค้าของบริษัท จ านวน 309.35 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.74 ล้านบาท รวมทั้งภาระ

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยังไม่เสร็จสิ้น  และอยู่ภายใต้

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

3) ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหร่อฐานะการเงินในอนาคต 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือ

ขอให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ

แล้วตามคดีหมายเลขด าที่ ฟ. ๖/๒๕๕๙  มีเจ้าหนี้จ านวน 6 รายได้ยื่นคัดค้านและมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดี  

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 เจ้าหนี้ที่ยื่นคัดค้านรายที่ 2  ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีบุริมสิทธิเพียงรายเดียวของ

บริษัทได้ยื่นค าร้องเพ่ือขอถอนคัดคัดค้านต่อศาลล้มละลาย และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนคัดค้าน ต่อมาเมื่อวันที่  

19 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

19 มิถุนายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 มีมติให้บริษัทเป็นผู้ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ

บริษัทด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ตามคดี

หมายเลขด าที่ ฟ.๒๓/๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษายกค าร้อง ตามคดี

หมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๐ บริษัทได้ด าเนินการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาลล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดี

ช านัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลายกลาง  
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ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ได้พิพากษาให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและตั้ง

บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผน ตามพระบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2458 มาตรา 90/10 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศค าสั่งดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายเพื่อยื่นค าขอรับ

ช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอในการด าเนินงานจากรายได้การให้บริการ

ระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งได้รับการต่ออายุสัญญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สัญญามีอายุ 3 ปีนับ

จากวันที่ในสัญญา และบริษัทยังได้ขยายการให้บริการงานบริหารจัดการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งเป็นสัญญาผูกพันระยะยาวเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนวงเงินเครดิต

จากคู่ค้าเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุ่มบริษัท จากสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังเริ่มฟ้ืนตัว อีกทั้ง

รัฐบาลภาครัฐจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในครึ่งหลังปี 62 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ EEC ทั้งที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน

และการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ พ.ร.บ. EEC เช่น รถไฟความเร็ว

สูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินและศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ และย่อมส่งผลให้ผลการด าเนินงานในธุรกิจต่างๆของบริษัทเติบโตขึ้นเช่นกัน 

นอกจากนั้นบริษัทได้ปรับลดหน่วยธุรกิจที่ไม่สร้างผลก าไรและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

ฐานะการเงินปัจจุบัน ส่วนกลยุทธ์ระยะยาวจะขยายธุรกิจของบริษัทฯจากต้นน้ าไปสู่ปลายน้ า ร่วมกับพันธมิตร

สร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือที่มีการให้บริการที่ครบวงจร มุ่งเน้นงานบริการด้าน

งานซ่อมบ ารงุและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 
นายเจริญ  ประจ าแท่น  

 ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 มีนาคม 2557) 

 อายุ  71  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 56/2006  จาก IOD 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 88/2007  จาก IOD 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 14/2006  จาก IOD 
- หลักสูตร Improve The Quality of financial reporting QFR/2006  

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน บริษัททาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 ประสบการณ์การท างาน ( 5 ปีย้อนหลัง)  
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
- รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมธุรกิจพลังงาน 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานโยธาธิการ) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  / - ไม่มี- 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธิ์ 

 ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท,กรรมการอิสระ(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 
2549) 

 อายุ  77  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 56/2006  จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
-ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
-นายทหารประจ าศูนย์รักษาความปลอดภัยส านักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
-กรรมการสมาคมศิษย์เก่าอ านวยศิลป์ 
-เลขาธิการสโมสรการไฟฟ้านครหลวง 
-กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร 
-กรรมการบริษัท บจ. กรุงเทพธนาคม 
-รองผู้ว่าการงานธุรกิจการไฟฟ้านครหลวง 
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  / - ไม่มี- 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 1 หน้า  146 

 

 
นายปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย  

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤษภาคม  
2557) 

 อายุ  56  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามค าแหง  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 72/2008  จาก IOD 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program 19/2015  จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
- กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จ ากัด (มหาชน)  
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เอ็มวิชั่น จ ากัด (มหาชน)  
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความบริษัท แพลนบี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ประเทศไทย จ ากัด 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เป่าจินจง จ ากัด และบริษัทในเครือ 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท โชคพีรวัชร จ ากัด เจ้าของโรงแรมอมารีโวค รีสอร์ท แอนด์ 

สปาและ ห้างโวค กระบี่ และบริษัทในเครือ  
- เจ้าของส านักงานทนายความศรีว่องไทย 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤษภาคม  
2557) 

 อายุ  51  ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัย เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
- กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แมสเทค ลิงค์ จ ากัด  
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  บริษัท ไฮแอท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จ ากัด  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  บริษัท ไฮแอท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จ ากัด  

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท แมสเทค ลิงค์ จ ากัด  

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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ดร. วรศักดิ์ ฉัตรแก้ว  

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 สิงหาคม 2559) 

 อายุ  64  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต  University of Northern Philippines 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล 
- Bachelor of Science Industrial Engineering Adamson University  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จาก IOD 
- หลักสูตรพิเศษนักปกครองระดับสูง นปส.รุ่น 57 สถาบันด ารงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย 
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายเอกชน รุ่น 12 จากสถาบันพระปกเกล้า  
- หลักสูตร ป.ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตร ภาวะผู้น าของนักปกครองท้องถิ่น รุ่น 25 จากสถาบันพัฒนาภาวะผู้น าการปกครองท้องถิ่น 
- Finance for Executives Program จาก มหาวิทยาลัย มหิดล  
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 9 จากกองทัพอากาศ  

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
- กรรมการบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 
- ปรธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- อดีตรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมการและก่อสร้าง) การประปานครหลวง  
- ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ 10  
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) การประปานครหลวง  
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) การประปานครหลวง  
- ผู้จัดการส านักงานประปา สาขาประชาชื่น 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  / - ไม่มี-   

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นายพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง   

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 สิงหาคม 2559) 

 อายุ  63  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
- หลักสูตร ป.ป.ร.8 จากสถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตร ว.ท.บ.54 วิทยาลัยการทัพบก 
- หลักสูตร พ.ต.ส. 3 ส านักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง  
- หลักสูตร บ.ย.ส.19 วิทยาลัยการยุติธรรม  

 ประสบการณ์การท างานและกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  
- กรรมการบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกภัค กรุ๊ป จ ากัด 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตันบุชพัฒนา จ ากัด  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.เอ. เรียลเอสเตท จ ากัด  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีแอนด์พี ภาวี จ ากัด  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งปณิธาน 2558 จ ากัด  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรด ด็อท  

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   

                                                                                                                                         บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า  150 

 

 
นายสมพร  ม่ังมี  

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 
กุมภาพันธ์ 2558) 

 อายุ  50  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม  
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 226/2016 จาก IOD 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ3) 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
- กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด 

(มหาชน)  
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ  
- ที่ปรึกษา บริษัท กลอรี่คอนสตรัคชั่น จ ากัด   

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมการ บริษัท ไฮควอลิตี้ อินด์สเทรียลโปรดักส์ จ ากัด   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  /    - ไม่มี- 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   

                                                                                                                                         บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า  151 

 

 
นายวีรพันธ์  ณ ระนอง   

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 
กุมภาพันธ์ 2558) 

 อายุ  57  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ปริญญาตรี สาชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จาก IOD 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
- กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด 

(มหาชน)  
- กรรมการบริษัท พีเออี เทคนิคอลเซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมการ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)   
- กรรมการ บริษัท ไลฟ์ เอสเตท จ ากัด 
- ผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบริษัท แปลน เอสเตท จ ากัด   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  /    - ไม่มี- 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   

                                                                                                                                         บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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นายกัมพล  คุปตะวินิจ    

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 มิถุนายน  2560) 

 อายุ  68  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management, Manila, Philippines 
: ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม– California Polytechnic State University San Luis Obispo, 

California, USA  

 ประสบการณ์การท างานและกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ / Operation Directorบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- รองผู้อ านวยการ / Vice President Mitsui Engineering Thailand Co., Ltd. 
- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการน้ ามันและก๊าซธรรมชาติบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการ แผนกบริการอุตสาหกรรมและการค้าบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการ แผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท APEX Health Care 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   

                                                                                                                                         บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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นายกิตติ  อธินันท์    

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 4 ธันวาคม 2561) 

 อายุ  65  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
: ปริญญาตรี ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง รุ่น 5 พ.ศ.2522 

 ประสบการณ์การท างานและกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
- กรรมการบริษัท, บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 
- เจ้าของส านักงานกฏหมายกิตติกฏหมาย ที่ปรึกษากฏหมายทนายความ 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด มหาชน  
- รองนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโนบายและแผน  
- กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย ทนายความ ส านักกฎหมายนรินท์พงศ์จินาภักดิ์ 
- ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บริษัท จีพี มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความบริษัท สยามวรินทร์นิติการจ ากัด 
- นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
- ทนายความ ส านักงานจักรพรรดิ์ทนายความ 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   

                                                                                                                                         บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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นางสาววราภรณ์  วงค์สิงห์โต 

 ต าแหน่ง เลขานุการบริษัท  (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 มกราคม 2559) 

 อายุ  38  ป ี

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 
- Company Secretary Program (CSP70/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรก ากับดูแลกฏเกณฑ์บริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอย่าง

ยั่งยืน 
- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  
- เลขานุการบริษัท  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน)  

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จ ากัด (มหาชน) 
- เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอาวุโส (Compliance) บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน)  

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  /    -ไม่มี- 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
  



                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  
                                                                                                                                 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2  
     

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ชื่อ 
บริษัท พีเออี 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท พีเออี  
เอ็นเนอร์ยี่  

โซลูชั่น จ ากัด 

บริษัท พีเออี 
เทคนิคอล เซอร์วิส 

จ ากัด 

*บริษัท โอเอซิส  
ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด 

1.นายสมพร   มั่งมี** B:C:D:E B:D:E - B:D:E 

 
2.นายวีรพันธ์ ณ ระนอง 

 
B:D:E 

 
B:D:E 

 
B 

 
B:D:E 

A: = ประธานกรรมการบริหาร        
B: = กรรมการบริษัท 
C: = กรรมการผู้จัดการ      
D: = กรรมการบริหาร     
E: = กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม    
*ปัจจุบันหยุดด าเนินกิจการแล้ว 
** นายสมพร มั่งมี รักษาการต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
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156            เอกสารแนบ 3 หน้า 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ นางสาวนิษฐกานต์    ช้างเกตุ 
สัญชาติ : ไทย 
 

ประวัติการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- บัญชีบัณฑิต (บช.บ)        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 

ประวัติการท างาน 
- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด 
- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบสาขา ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)    

 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
- Updated COSO Enterprise Risk Management 2017 : SET 
- Tools and Techniques for the manager : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- การบริหารความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุมภายใน COSO ERM: สภาวิชาชีพบัญชี 
- Adding Value Using Risk Based Audit : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 

ความรับผิดชอบ (ส าหรับหัวหน้างานก ากับดูแล ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย ) 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รวมทั้งแผนงบประมาณ (Budget Plan) ส าหรับฝ่ายตรวจสอบ

ภายในให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) เพ่ือขออนุมัติภายในเวลาที่ก าหนดของทุกปี 
2. ก ากับ ดูแล บริหาร จัดการ ติดตามและแก้ไขปัญหาของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบภายใน (Audit Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนงบประมาณ (Budget Plan) 
3. ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎเกณฑ์ 

กฎระเบียบ กฎหมาย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายต่างๆ 
4. เสนอแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดูแลงานให้มีความเหมาะสม 
5. สอบทานงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร 



                                                                                                                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บริษัท พีเออ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

  
157            เอกสารแนบ 4 หนา้ 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   
                                                                                                                                         บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

  
158            เอกสารแนบ 5 หนา้ 

เอกสารแนบ 5 
อ่ืนๆ  

- ไม่มี – 
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