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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
 

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

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับด าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างระบบอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมขุดเจาะ,ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  

บริษัทให้บริการด้านงานวิศวกรรมและการก่อสร้างดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับบริษัทผลิตน้ ามันและ

ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงได้ส่งผู้มีประสบการณ์ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นน าทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & 

Offshore) ทั้งในและต่างประเทศ   

บริษัทมีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมติดตั้งทั้งด้านอุตสาหกรรมพลังงาน น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ,ปิโตรเคมี 

ด้านการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าระบบควบคุมรวมถึงด้านสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง บริษัทใส่ใจคุณภาพ

การด าเนินงาน ดูแลความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ผู้รับบริการไดร้ับความพึงพอใจสูงสุด 

 บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (PTECH) ด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรม

อิสระ (Third Party Engineering Services Inspection) ในด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive 

Testing : NDT) คือ การใช้หลักวิชาการทางฟิสิกส์ เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกวิธีของการทดสอบ 

เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพของชิ้นงานที่ถูกทดสอบโดยการหารอยความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity) ในโครงสร้างงานเชื่อม

ของวัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่ท าให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่าง ใด ทั้งก่อนการใช้งาน 

(New Construction) ระหว่างการใช้งาน ( In Service) และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงานเพ่ือซ่อมบ ารุงใหญ่ 

(Turnaround Shutdown) ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปประเมินความเหมาะสมในการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นงาน เพ่ือให้

มั่นใจว่าโครงสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ ต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการผลิต จนส่งผลให้กระบวนการต้อง

หยุดชะงัก อาทิเช่น การตรวจสอบวัสดุและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร โครงสร้างโลหะเหล็กขนาดใหญ่ หม้อ

น้ า (Boiler) ระบบท่อล าเลียงก๊าซ น้ ามัน สารเคมี และถังรับแรงดันสูง การทดสอบงานโครงสร้าง (Structure) และ

ระบบท่อส่งน้ ามัน (Pipelines) ทั้งบนฝั่งและในทะเล โดยมีอุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ที่สามารถใช้ใน

โรงงานหรืองานสนาม เพ่ือการบริการที่รวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และรวมถึงผู้ช านาญการที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย ซึ่งได้รับการอบรมและฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากล อาทิเช่น การทดสอบการฉายรังสี (Radiographic Testing) การทดสอบโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก 

(Ultrasonic Testing) การทดสอบโดยใช้น้ ายาแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing) การทดสอบด้วยผงอนุภาค

แม่เหล็ก (Magnetic Particles Testing) การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection Testing) การมีใบอนุญาต

เฉพาะที่สามารถประกอบธุรกิจนี้ได้ เป็นต้นนอกจากนี้ บริษัทเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพซึ่งท าโดย
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วิธีการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม โดยน าข้อมูลจากการทดสอบและตรวจสอบ มาประเมินผลและออกรายงาน

เพ่ือรับรองสภาพและต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ โดยปัจจุบันการบริการดังกล่าวมีการเติบโตอย่างมาก ทั้งงานที่

เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น การตรวจสอบโรงงาน การตรวจสอบภาชนะแรงดัน อุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องท าน้ าร้อน ระบบท่อแ ละโครงสร้างในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามัน โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตร

เคมี งานสร้างเรือ งานนอกชายฝั่ง งานก่อสร้างสะพานและอาคาร รวมถึงงานฝึกอบรมบุคลากร และให้การรับรอง

ทางด้านงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล ตามข้อก าหนดที่ลูกค้าต้องการ หรือข้อก าหนดตามกฎหมาย โดยทีมงานที่มีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ประกอบด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

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

น้ าประปา 

 3.บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้านศูนย์ฝึกอบรมให้กับบุคคลทั้งภายในบริษัทใน

เครือและบุคลลภายนอกองค์กร ทั้งแบบ In house และ Public เน้นด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร(จป.บริหาร) , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน (จป. 

หัวหน้างาน), คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

(คปอ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นศูนย์ฝึกอบรมทั้งสามหลักสูตรจากกองความปลอดภัยกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และหลักสูตรข้อก าหนด (Requirement) การตรวจประเมินภายใน (Internal 

Audit) ของระบบบริหารจัดการ ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 นอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนและ

ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษประเภทบริษัทที่ปรึกษา 

 4.บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์  
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วิสัยทัศน ์
 

เราจะเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ทั้งด้านวิศวกรรม บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ ามันและก๊าซปิโตรเคมี  

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้นน้ าและปลายน้ า 
 

 

 

 

พันธกิจ 
 

 เป็นผู้น าในการให้บริการด้านออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ (EPC) Engineering ,Procurement and 

Construction  ที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ ามันและก๊าซปิโตรเคมี และพลังงานทางเลือกที่เก่ียวข้องทั้ง

ภายในประเทศและระดับภูมิภาค 

 ให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซทั้ง

ภายในประเทศและระดับภูมิภาค 

 บริหารต้นทุนการด าเนินการ และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจทั้งหมดบรรลุ

เป้าหมาย 

 มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถความเจริญเติบโตของบริษัทและเพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ 

 มุ่งเน้นการบริหารการจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการอย่าง

โปร่งใส สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ 

พนักงานในองค์กร รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

เป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 

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

การจัดส่งบุคลากร (Manpower Supply) ที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและ

ก๊าซ ทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าการให้บริการครบวงจร ด้าน Engineering, 

Procurement and Construction (EPC) โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดส่ง

บุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความช านาญเพ่ือปฏิบัติงานให้กับลูกค้า ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ใน

อุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท 
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1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

 

ปี 2561 

 วันที่ 9 มีนาคม 2561  ตลาดหลักทรัพย์ แจ้งด าเนินการกับบริษัท กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน

และการด าเนินงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มี

การด าเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และให้ระยะเวลาฟ้ืนฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) 

ช่วงด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี เมื่อบริษัทยังไม่สามารถ

แก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้จึงเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศชื่อบริษัทให้ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและ

การด าเนินงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561เป็นต้นไป  

 วันที่ 23 มีนาคม 2561  บริษัทแจ้งความคืบหน้าแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน,และแจ้งผลค าพิพากษาที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องคดีฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทได้ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อ

ศาลล้มละลายกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ ฟ. 23/2560 และศาลได้มีค าสั่งรับค าร้องไว้เมื่อศาลได้ท าการ

สืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้วเสร็จ ศาลล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษา ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยให้ยก

ค าร้องของผู้ร้อง/ลูกหนี้ (ค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท) แต่อย่างไรก็ตามยังคงถือว่าค าสั่งหรือค าพิพากษา

ของศาลล้มละลายดังกล่าวเป็นเพียงค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้น ยังคงถือว่าคดีฟ้ืนฟูกิจการของ

บริษัทยังคงไม่เป็นที่สิ้นสุด บริษัทยังคงสามารถอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อไปได้

ตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 

มีนาคม 2561 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งศาลล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญ

พิเศษแผนกคดีล้มละลายเพ่ือที่เสนอข้อโต้แย้งค าสั่งของศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากมีเหตุผลที่ทางบริษัท

สามารถโต้แย้งได้ 

 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค า

พิพากษาล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กฏหมายก าหนดและศาลอุทธรณ์ได้รับค าร้อง

ไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

 วันที่ 7 กันยายน 2561  บริษัทได้รายงานความคืบหน้าแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเลือกการด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการผ่านศาล
ล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติล้มละลายเพ่ือแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวโดยบริษัทได้ยื่นค าร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ ฟ. 23/2560 และศาลได้มีค าสั่งรับค าร้องไว้ ศาลได้
สืบพยานผู้ร้องขอและลูกหนี้และผู้คัดค้าน โดยศาลล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษาให้ยกค าร้องของผู้ร้อง/ลูกหนี้ 
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(ค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท) บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าพิพากษาล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์ภายใน
ระยะเวลาตามที่กฏหมายก าหนดและศาลอุทธรณ์ได้รับค าร้องไว้พิจารณาคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ ์

 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทน
กรรมการที่ลาออกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมครั้งที่  5/2561 วันที่ 4  ธันวาคม 2561 มี
มติให้รับทราบการลาออกของนายสุริยะ ตันติวิวัฒน์จากต าแหน่งกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่             
4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายกิตติ อธินันท์  ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561   

 ปี 2562 

 วันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์ช านัญพิเศษมีค าพิพากษาได้กลับค าพิพากษาของศาลล้มละลายกลางให้

ฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทและแต่งตั้งบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ท าแผนตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/10 วรรคหนึ่ง และ 90/17 วรรคหนึ่ง   

 วนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศค าสั่งให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษัท (ลูกหนี้) 

เป็นผู้ท าแผนลงในราชกิจจานุเบกษาและแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้าหนี้ทราบ  

 วันที่ 5 มีนาคม 2562 บริษัทรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการ

จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการตามขั้นตอนการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการโดยให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้เพ่ือจัดส่งให้แก่เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือด าเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาและลงมติยอมรับแผนและเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์จะน าเสนอแผนต่อศาลเพ่ือพิจารณาค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน 

 วันที่ 11 มีนาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งการด าเนินการต่อบริษัท ซึ่งครบก าหนดเวลา

แก้ไขเหตุเพิกถอนแล้วความว่าบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีฐานะ

การเงินปัจจุบันครบก าหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้วและบริษัทได้ขอขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตลาด

หลักทรัพย์ได้พิจารณาข้อมูลและค าชี้แจงของบริษัทแล้วจึงให้เวลากับบริษัทดังกล่าวเพ่ือแก้ไขเหตุเพิกถอนจนถึง

วันที่ 8 มีนาคม 2563 หรือวันที่ศาลล้มละลายมีค าสั่งไม่เห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการแล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อนหาก

บริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุ เพิกถอนให้หมดไปได้ภายในระยะเวลาข้างต้นตลาดหลักทรัพย์ฯจะเสนอ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพ่ือพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป 

 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ท าแผน

ฟ้ืนฟูกิจการเบื้องต้นเสร็จสิ้นและได้ยื่นต่อศาลวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ขณะนั้นอยู่ในระหว่างเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ก าหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้ไว้แล้วตามระเบียบขั้นตอนที่กฏหมายก าหนดเพ่ือให้ที่

ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาว่าจะลงมติอนุมัติแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่ หลังจากที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาอนุมัติแผน
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ฟ้ืนฟูกิจการผู้ท าแผนจะส่งแผนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหนี้แก่ศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

จากนั้นศาลจะท าการพิจารณาว่าจะมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าวหรือไม่ 

  วันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าตามที่เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้ไว้แล้วเพ่ือพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของ

บริษัท มีการยื่นค าร้องขอเลื่อนการประชุมในครั้งดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งเลื่อนการประชุม

เจ้าหนี้ดังกล่าวออกไปและมีก าหนดการนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งใหม่ เพ่ือเจ้าหนี้จะได้เข้าร่วมประชุมและลงมติการ

พิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท  

 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแจ้งผลการ

ประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดวันนัด

ประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท มีผลการประชุมเจ้าหนี้ คือ  

1. ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนและแผนที่มีการแก้ไขตามมาตรา 90/46(2) และมาตรา 90/48 

แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483,  

2.ที่ประชุมเจ้าหนี้ พิจารณาแล้วได้มีมติไม่แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ ตามมาตรา 90/55 แห่ง 

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

 ปี 2563 

 วันที่ 29 มกราคม 2563 ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้ไว้

เพ่ือพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับ

แผนและแผนที่มีการแก้ไขตามมาตรา 90/46(2) และมาตรา 90/48 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 

2483 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าแผนฟื้นฟูกิจการของ

บริษัท (“ผู้ท าแผน”) แจ้งให้ทราบว่าจากการนัดพิจารณาแผนในวันนัดคือวันที่ 16 มกราคม 2563 ศาลได้มีค าสั่ง

เลื่อนการพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการออกไปเนื่องจากมีเจ้าหนี้สองรายยื่นค าคัดค้านแผนและศาลต้องการให้ผู้

คัดค้านดังกล่าวมีเวลาในการศึกษาค าชี้แจงเก่ียวกับแผนฟ้ืนฟูกิจการของผู้ท าแผนทั้งนี้ศาลจึงให้นัดพิจารณาแผน

ครั้งต่อไปในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้บริษัทเร่งด าเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่

สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์ฯ พิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
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 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้ไว้แล้ว

เพ่ือพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติ 

ยอมรับแผนและแผนที่มีการแก้ไข ตามมาตรา 90/46(2) และมาตรา 90/48 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย 

พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นั้น บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าแผน

ฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท (“ผู้ท าแผน”) แจ้งว่าศาลได้มีค าสั่งเลื่อนการพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการออกไปเป็นวันที่ 3 

มีนาคม 2563 โดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดร้องขอ 

 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ตามที่บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ

ตาม กระบวนการของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนฟ้ืนฟู 

กิจการของบริษัทเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงส่งแผนดังกล่าวให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณา  ศาลก าหนดนัด

พิจารณาในวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัทแจ้งความคืบหน้าการฟ้ืนฟูกิจการว่า วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาลได้

ก าหนดให้มีการสืบพยานเกี่ยวกับแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท จ านวน 2 นัด โดยนัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้าน 

ในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2563 ตามล าดับ  

 วันที่ 10 มีนาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการด าเนินการต่อ PAE เพ่ือให้บริษัทด าเนินการแก้ไขเหตุเพิก

ถอนให้หมดไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการด าเนินการต่อบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (PAE) 

เพ่ือให้บริษัทแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีฐานะการเงิน โดยให้เวลาแก่บริษัทในการด า เนินการให้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าไม่น้อยกว่าศูนย์ อีก 3 เดือนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยหากศาลล้มละลายมีค าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ

ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือศาลล้มละลายยังไม่มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการภายในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2563 ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ 

 วันที่ 3 เมษายน 2563 ตามที่บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการตาม

กระบวนการของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนฟ้ืนฟู

กิจการของบริษัทแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงส่งแผนดังกล่าวให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาและแจ้งความ

คืบหน้าจากที่ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็น

ผู้ท าแผนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้คัดค้านในคคี จ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาลเพ่ือคัดค้านค า

พิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่พิพากษาให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผน

โดยศาลล้มละลายกลางนัดฟังค าสั่งคดีที่มีผู้คัดค้านยื่นค าร้องขออนุญาตฏีกาพร้อมฎีกาคัดค้านค าพิพากษา

อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษโดยศาลมีค าสั่งรับฏีกาของผู้คัดค้านไว้พิจารณาและให้ลูกหนี้ (บริษัท) ยื่นแก้ฎีกาภายใน 
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30 วันนับแต่วันรับค าสั่งบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นแก้ฎีกาตามระยะเวลาที่ก าหนดและในส่วนของคดีฟ้ืนฟู

กิจการนั้นศาลล้มละลายกลางก าหนดนัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2563 

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัทเรียนแจ้งความคืบหน้าการฟ้ืนฟูกิจการเพ่ิมเติมว่าเนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ซึ่ งยังคงมีแนวโน้ม 

แพร่กระจายอย่างต่อเนื่องศาลล้มละลายกลางจึงมีประกาศเรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Disease : COVID-19) ประกาศเลื่อนนัดพิจารณาคดีที่

นัดไว้ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ออกไปโดยศาลล้มละลายกลาง

จะพิจารณาก าหนดวันนัดใหม่ในเวลาที่เหมาะสม ต่อมาภายหลังบริษัทได้รับหมายศาลล้มละลายกลางแจ้งยกเลิก

วันนัดพิจารณาเดิมและก าหนดวันนัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านใหม่ เป็นวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563  

 วันที่ 4 มิถุนายน 2563  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) แจ้งความคืบหน้าการฟ้ืนฟูกิจการเพ่ิมเติม

ว่า จากท่ีศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้)เป็นผู้ท าแผน 

เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้คัดค้านในคคีจ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาลเพ่ือคัดค้านค าพิพากษาของ

ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่พิพากษาให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผนโดยศาล

ล้มละลายกลางนัดฟังค าสั่งคดีที่มีผู้ยื่นค าร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมฎีกาคัดค้านค าพิพากษาอุทธรณ์คดีช านัญ

พิเศษ โดยศาลมีค าสั่งรับฎีกาของผู้คัดค้านไว้พิจารณาและให้ลูกหนี้ (บริษัท) ยื่นแก้ฎีกาภายใน 30 วัน และ

บริษัทได้ยื่นแก้ฎีกาตามระยะเวลาที่ศาลได้ก าหนด 

 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย)  ได้มีมติรับทราบการลาออกจาก

ต าแหน่งกรรมการบริษัท 3 ท่าน 1. นายพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง 2. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว 3. นายกัมพล คุปตะวินิจ 

และที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจ านวน 3 ท่านคือ 1. นายอานนท์ เลขาสถาพร 

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง 2.นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทแทน นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว 3. นายกรกฤช ประคองวิทยา เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

แทนนายกัมพล คุปตะวินิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563   

 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ ชื่อและจ านวนกรรมการซื่งมีอ านาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายสมพร มั่งมี และ นายวีรพันธ์ ณ ระนอง ลงลายมือชื่อ ร่วมกัน และประทับตรา

ส าคัญของบริษัท ใหม่ ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายอานนท์ เลขาสถาพร 

หรือนายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสมพร มั่งมี หรือ นายวีรพันธ์ ณ ระนอง รวมเป็นสองคน

และประทับตามส าคัญของบริษัท หรือนายอานนท์ เลขาสถาพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ 

และประทับตราส าคัญของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563  
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 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทจ านวน 3 ท่าน 1. นายอานนท์ 

เลขาสถาพร 2. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ 3. นายกรกฤช ประคองวิทยา ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทจะมี

จ านวน 5 ท่าน 1. นายสมพร มั่งมี กรรมการบริหาร 2. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริหาร 3. นายอานนท์ 

เลขาสถาพร กรรมการบริหาร 4. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ กรรมการบริหาร 5. นายกรกฤช ประคองวิทยา 

กรรมการบริหาร 

 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน PAE ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ประกาศให้บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (PAE) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีฐานะการเงินใกล้

ครบก าหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนโดยบริษัทต้องด าเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าไม่น้อยกว่าศูนย์ภายใน 3 

เดือนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงแจ้งให้PAE เร่งด าเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหาก PAE ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุ

เพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณา

เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 วันที่ 3 สิงหาคม 2563  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการด าเนินการต่อบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(PAE) เพ่ือให้บริษัทแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีฐานะการเงินโดยให้เวลาแก่บริษัทในการด าเนินการ

ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าไม่น้อยกว่าศูนย์อีก 3 เดือนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู

กิจการแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยหากศาลล้มละลายมีค าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ

ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายยังไม่มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน

ฟ้ืนฟูกิจการ ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ 

 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตามที่บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของศาล 

ล้มละลายกลาง ซึ่งศาลได้มีการนัดไต่สวนพยานเมื่อวันที่ 5 และวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทแจ้งความ

คืบหน้าคดีฟ้ืนฟูกิจการเนื่องจากศาลฎีกามีค าสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้าน รายที่4, รายที่6, และรายที่7 ฎีกาค าสั่ง

ฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท ศาลล้มละลายกลางจึงยกเลิกวันนัดพิจารณาเดิมและนัดพร้อมรอฟังผลการพิจารณาของ

ศาลฎีกาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ตามที่ศาลล้มละลายกลางจึงนัดพิจารณาพร้อมรอฟังผลการพิจารณาของศาลฎีกา

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทแจ้งความคืบหน้าคดีฟ้ืนฟูกิจการว่าตามที่ศาลล้มละลายกลางนัด

พร้อมเพ่ือรอฟังผลค าพิพากษาศาลฏีกาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากในวันดังกล่าวยังไม่มีผลค า

พิพากษาของศาลฏีกา ศาลจึงเลื่อนคดีไปเพื่อรอฟังผลค าพิพากษาศาลฏีกาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ ่
 บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมด้วยการมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยอันจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไร
เพ่ิมมากขึ้นหรือธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบ
วงจรมากยิ่งข้ึน  
กำรจัดตั้งบริษัทย่อยและเลิกกิจกำร 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้มี
การจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้าน
ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานให้บริการแก่ธุรกิจน้ ามันและก๊าซ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2558 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน  

และวันที่ 18 กันยายน 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  5/2560 ลง มีมติให้บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล 
อินเตอร์เนชั่นเเนล จ ากัด (บริษัทย่อย) เลิกกิจการและช าระบัญชี เนื่องจากบริษัทดังกล่าวให้ผลตอบแทนในอัตราที่ต่ าแต่มี
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสูง  
 
 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
 ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท   
 บริษัทพีเออี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)      

มีสัดส่วนการถือหุ้น 72.12% บริษัท พีเออี 
เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ด าเนิน
ธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ        
( Third Party Engineering Services 
Inspection) ใน ด้ าน การทดสอบ โดยไม่
ท าลาย (Non-Destructive Testing : NDT)  

บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ำกัด  
 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท   
 บริษัทพีเออี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการ

ถือหุ้น 99.99% บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ย่ี โซลูชั่น จ ากัด 
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
ในการปรึกษาแนะน าด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
สิ่ งแวดล้ อม  ความปลอดภั ย  อาชี วอน ามั ยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และความรู้แขนงอื่นๆ  

บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
 ทุนจดทะเบียน 1  ล้านบาท   
 บริษัทพีเออี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)          

มีสัดส่วนการถือหุ้น  54.34 % บริษัท 
โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

บริษัท  พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด  
 ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท   
 บริษัทพีเออี ประเทศไทย จ ากัด(มหาชน) มีสัดส่วนการถือ

หุ้น 67.77% บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด 
ประกอบธุรกิจน าเข้า จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง แท่นขุดเจาะ และผลิตจ าหน่ายส่งน้ าดิบน้ าด่ืม
และน้ าประปา  

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)  จ ำกัด (มหำชน) 
 ทุนจดทะเบียน 8,051,717,332  บาท  
 ทุนช าระแล้ว 2,770,889,766  บาท 
 บริษัท พี เออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ให้บริการด้านงาน

วิศวกรรมและการก่อสร้าง ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆ แก่บริษัทผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงได้ส่งผู้มี
ประสบการณ์ร่วมไปปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นน าท้ังบนฝั่งและนอกชายฝัง่ 
(Onshore& Offshore) ท้ังในและต่างประเทศ  
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2.ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  
ธุรกิจของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

 1.กลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมพลังงำนรวมไปถึงอุตสำหรกรรมปิโตรเคมีไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbons) 

บริษัทให้บริการเริ่มตั้งแต่งานบริการด้านการออกแบบและค านวณทางวิศวกรรม (งานบริการ Engineering), 

จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์หรืองานโครงสร้าง (งานบริการ Oil & Gas), งานซ่อมบ ารุง , การจัดหาก าลังคน รวมไปถึง

บริการให้เช่าเครื่องมือและเครื่องจักร โดยบริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและผ่านการประเมินในทุก

ข้อก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพของงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนด บริษัทมีทีมวิศวกร

และบุคลากรของบริษัทล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการท างานอย่างหลากหลายโครงการ 

อาทิเช่น การก่อสร้างศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Complexes) โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรม

น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งทะเลเป็นต้น นอกจากนี้ยังมี บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทและถือเป็นบริษัทชั้นน าในงานบริการด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (Non-

destructive Testing, NDT) หรือสอบเทียบงานเชื่อมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตามหลักมาตรฐานและข้อก าหนดสากล 

และมีบริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด ให้บริการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย    

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Quality Health Safety Environment) ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรม

พลังงานน้ ามัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอ่ืนๆ 

 

2. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructures) 

กลุม่งานโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่งานวิศวกรรมโยธาส าหรับพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนโรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารส านักงาน งานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีบริการน้ ามันและก๊าซเป็นต้น  
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โครงสร้ำงรำยได้ 
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประกอบธุรกิจโดยมีมูลค่ำรำยได้จ ำแนกตำมสำยงำน          

ระยะเวลำ 3 ปีย้อนหลังดังนี้ 
 

โครงสร้ำงรำยได้ (บริษัทและบริษัทย่อย) 
กำรถือหุ้น

ของ
บริษัท % 

2563 2562 2561 

พันบำท % พันบำท % พันบำท % 

1. รำยได้กำรให้บริกำรแก่ธุรกิจน้ ำมัน 
และก๊ำซธรมชำติ 

 187,283 36.74 209,650 52.14 186,114 53.56 

บมจ พีเออี (ประเทศไทย) - - - - - - - 

2. รำยได้กำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 
(NDT- Non Destructive Testing) 

       

2.1 บมจ พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ 72.12 185,857 36.46 185,227 46.07 152,909 44.00 

3 รำยได้กำรให้บริกำรตำมสัญญำอื่น        

3.1 บมจ พีเออี (ประเทศไทย)  
งานบริการคนงาน 

- 46,376 9.10 - - - - 

3.2 บมจ พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ 
 งานบริการติดตั้งนั่งร้าน 

 89,405 17.54 - - - - 

4. รำยได้ให้บริกำรผลิตน้ ำประปำ        

4.1 บจก พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน 67.77 616 0.1 7,111 1.77 8,336 2.40 

5 รำยได้อื่นๆ        

5.1 บจก พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน-งาน
บริการฝึกอบรม 

99.99 266 0.05 111 0.03 130 0.04 

 รวม  509,803 100.00 402,099 100.00 374,489 100.00 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

 

หน่วยงานวิศวกรรม 

(ENGINEERING) 

 

 ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่การส ารวจสภาพหน้างาน, CONCEPTUAL 
DESIGN, FRONT END ENGINEERING DESIGN (FEED) จนถึง DETAILED DESIGN, การ
จัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับงานในแต่ละโครงการ 
PROCUREMENT ASSISTANT, MANPOWER SUPPLY และ ครอบคลุมไปถึงการบริหาร
โครงการ (PROJECT MANAGEMENT) 

 

หน่วยงานโรงงานประกอบ

ติดต้ัง 

(Fabrication Shop) 

 

 โรงประกอบระยอง ให้บริการด้านงานประกอบโครงสร้าง (FABRICATION)  ให้บริการการ

ติดตั้ง (INSTALLATION) ที่หน้างานของลูกค้า การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันและปิโตรเคมี โรงเก็บผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนวิศวกรรมเครื่องกล 

ระบบไฟฟ้า งานท่อ เครื่องมือตรวจวัดและอ่ืนๆ 

 โรงประกอบสงขลา ให้บริการหลักในงานการประกอบโครงสร้างให้กับลูกค้า OFFSHORE 

โดยโรงงานที่สงขลา เป็นศูนย์กลางของการให้บริการและงานสนับสนุนนอกชายฝั่งทะเล 

(OFFSHORE FACILITIES) ของอ่าวไทย ได้แก่งานจัดส่งบุคลากรด้านเทคนิคงานจัดหา

จัดซื้อและให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้    

ภายในโรงงานประกอบด้วยงานตัด เจาะ (CUTTING & PUNCHING) ขึ้นรูป เหล็ก 

(FORMING) งาน เชื่ อ ม  (WELDING) งาน เต รี ย มผิ ว เห ล็ ก  (BLASTING) แ ล ะงาน สี 

(PAINTING) ซึ่งบริษัทมี BLASTING และ PAINT SHOP ที่จัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในพ้ืนที่

สงขลา 

 

หน่วยงานให้บริการการ

ด าเนินงาน (Oil & Gas 

Services Department) 

 

 ให้บริการในด้านการจัดวิศวกร ช่างเทคนิคแก่ลูกค้าทั้งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเลโดยให้

ความส าคัญและยึดมั่นในด้านความปลอดภัยและคุณภาพงานบริการด้านการจัดหาแรงงาน

ซึ่งรวมทั้งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ไปประจ าและรับผิดชอบงานที่แท่นขุดเจาะโดยมีบริษัท      

พีเออี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสงขลาเป็นผู้ดูแล  

 ให้บริการเช่าอุปกรณ์ส าหรับการท างานทั้งบนฝั่งและนอกฝั่งทะเล โดยส่งคนงานที่มีฝีมือ

ตลอดจนเครื่องมือเข้าไปสู่หน้างานเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับไวตามแผนงานที่วางไว้ 
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2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นให้บริการด้านงานวิศวกรรม, การก่อสร้าง, การให้บริการบ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่

บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานรวมถึงการจัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างานร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นน า

ทั้งงานบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

บริษัทให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยในการท างานอย่างสูงสุด ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ 

เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมรวมถึงคุณภาพของงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า  

เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันของธุรกิจมากขึ้นบริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการตลาด   

มีการปรับปรุงด้านการประมูลงาน โดยบริษัทจะเข้าร่วมประมูลงานในส่วนงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ

ในส่วนงาน Shut Down และงาน Turnaround Service มากขึ้น 

 

ก. นโยบำยกำรตลำดในปีท่ีผ่ำนมำ 

บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด าเนินธุรกิจหลักโดยมุ่งเน้นการรับงานจากหลายองค์กรชั้นน าของ

กลุ่มน้ ามัน โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ  โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและกลุ่มพลังงาน บริษัทได้ให้บริการอย่างดีและ

สุดความสามารถบริษัทคาดหวังว่าหากลูกค้ามีความพึงพอใจในผลงาน อาจส่งผลให้บริษัทได้รับมอบหมายงานจาก

หน่วยงานอื่นๆมากยิ่งขึ้น 

ลักษณะของลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

ลูกค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของธุรกิจคือลูกค้ากลุ่มงานไฮโดรคาร์บอนและลูกค้า

กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ,วิสาหกิจและเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน้ ามันโรงกลั่นน้ ามัน 

โรงแยกก๊าซโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงงานกระดาษและโรงไฟฟ้า  ณ ปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าของบริษัทอาจ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
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ข. สภำพกำรแข่งขัน 

 - สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมา ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปี 2562 ที่ทรงตัวอยู่ที่ระดับ   

50-60 เหรียญ ต่อบาร์เรล  ได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 40 เหรียญ ต่อบาร์เรล เกือบตลอดช่วงปี 2563 จึงท าให้การ

ลงทุนทางด้านการขุดเจาะส ารวจยังคงชะลอตัวไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม มีผลกระทบให้โครงการและปริมาณงานที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทอุตสาหกรรมน้ ามันและพลังงานธรรมชาติลดลงต่อเนื่อง  บริษัทจึงยังต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับลด

ค่าใช้จ่ายเพ่ือลดต้นทุนการประมูลงานหรือหาพันธมิตรเพ่ือรับงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทยังคงเน้น

ปรับกลยุทธทางด้านบุคลากรโดยได้เตรียมพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความช านาญการสามารถท างาน

ได้หลายด้าน (multi-skilled) มากขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการ

ด าเนินงาน 

 -  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตและจ านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ 

 ส าหรับงานด้านอุตสาหกรรมรับเหมา EPC ในประเทศมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมีคู่แข่งขัน

รายเดิมที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการบริหารโครงการและประสบการณ์ทาง

วิศวกรรมก็เป็นปัจจัยส าคัญ ขณะที่แนวโน้มโครงการก่อสร้างปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไปอาจก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคในการท างานของบริษัท  

 ส าหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนี้ ถึงแม้จะไม่มีคู่แข่งรายใหม่เพ่ิมขึ้นมากนัก เนื่องจากสถานการณ์ ทางด้านตลาด 

โดยทั่วไป ยังไม่อ านวย แต่การแข่งขันด้านราคายังสูงอยู่  จึงท าให้โครงการมีผลก าไรค่อนข้างต่ า 

 -  สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  

 ส าหรับธุรกิจของบริษัทในขณะนี้มีคู่แข่งรายใหม่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากเนื่องจากผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญจัดตั้ง

และด าเนินกิจการด้วยตัวเอง เมื่อมีคู่แข่งเกิดขึ้นจ านวนมากท าให้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างสูงจึงท าให้โครงการมีผล

ก าไรค่อนข้างต่ า 

 - คู่แข่งขัน 

 ส าหรับงานด้านอุตสาหกรรมรับเหมา EPC ในประเทศมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมีคู่แข่งขัน

รายเดิมที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงความสามารถในการบริหารโครงการและประสบการณ์ทาง

วิศวกรรมก็เป็นปัจจัยส าคัญ ขณะที่แนวโน้มโครงการก่อสร้างปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนักการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไปอาจก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคในการท างานของบริษัท  
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2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร  
 

ลักษณะการจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งขั้นตอนในการด าเนินงานของบริษัทมีทั้งลักษณะการเป็นผู้รับเหมา
โดยตรง (Main Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ซึ่งบริษัทจะรับงานก่อสร้างโดยการติดต่อกับผู้ว่า
จ้างโดยตรงผ่านวิธีการประกวดราคาหรือการเจรจารับงาน มีข้ันตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

1. การประกวดราคาและการรับงานจากลูกค้าบริษัทจะติดตามข่าวการประกวดราคาตามประกาศจากทาง

หนังสือพิมพ์หรือจากบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทออกแบบ และมอบหมายให้ฝ่ายประมาณการต้นทุนค านวณต้นทุน

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ต่อจากนั้นบริษัทจะส่งราคาเข้าร่วมประกวดโดยด าเนินการตามข้ันตอนที่หน่วยงานก าหนด 

2. การจัดหาโดยขั้นตอนการเจรจา อาจไม่มีการประกวดงานหรือเสนอราคา แต่เป็นการเสนองานโดยลูกค้าได้

เฉพาะเจาะจงเลือกบริษัทให้เป็นผู้ก่อสร้าง วิธีนี้มักใช้กับลูกค้าเก่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยหลังจากมีการ

ตกลงกันในเรื่องราคาและเง่ือนไขจึงจะท าการลงนามสัญญาว่าจ้างต่อไป 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนหลงัจำกบริษัทรับงำนมีดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทจะพิจารณาประเภทของงาน และส่งต่อให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องรับผิดชอบแต่ละส่วนเป็นหลัก  

2. บริษัทจะแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกๆ ด้านของโครงการ 

โดยดูแลความก้าวหน้าของโครงการและการควบคุมงานให้ด าเนินไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ 

3. บริษัทมีนโนบายการขอแหล่งเงินกู้ประเภทสินเขื่อโครงการจากสถาบันการเงินเป็นโครงการแต่ละโครงการ

เพ่ือสนับสนุนด้านการเงินในการด าเนินงานในแต่ละโครงการนั้นๆ หรือบางกรณีบริษัทจะร่วมทุนกับบริษัทย่อยเพ่ือท า

กิจการร่วมค้าเพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการท าโครงการ  

4. การวางแผนรายละเอียดของโครงการ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ก าหนดตารางโครงการให้มีความเหมาะสมกับ

เงื่อนไขและระยะเวลาและงบประมาณที่ได้วางไว้ รวมทั้งการวางแผนก าลังคนโดยจ าแนกตามประเภทของงานและ

คนงาน พร้อมทั้งเป็นผู้จัดท าตารางการท างานโดยละเอียดในแต่ละช่วงของโครงการ 

5. การด าเนินการก่อสร้าง ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ในการควบคุมและ

ติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามที่วางไว้ 

6. การรายงานและการบันทึกผลผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในแต่ละสายงานท ารายงานผลเกี่ยวกับรายละเอียด

ของงานการใช้วัสดุก่อสร้างต้นทุนคุณภาพและปริมาณงานโดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับของสายงาน 

7. การติดตามและการตรวจสอบเมื่อผู้จัดการโครงการได้รับรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบTimeline 

ตรงกับแผนงานที่วางไว้  

8. การตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเช็ค

ความเรียบร้อย แก้ไขข้อผิดพลาด และส่งมอบงานให้ลูกค้าต่อไป  
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ทางบริษัทด าเนินการด้วยตนเองให้มากที่สุดหากมีส่วนอ่ืนที่บริษัทยังขาดบุคลากรและเครื่องมือทางบริษัทจะ

พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงโดยในเบื้องต้นบริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงตามประเภทของงาน โดยพิจารณา

ศักยภาพของผู้รับเหมาช่วงนั้นๆ หรือพิจารณาผู้รับเหมาช่วงที่มีผลงานที่ดีกับบริษัทมาก่อน ส่วนการตกลงว่าจ้างนั้น

บริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขที่ดีที่สุด และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณของโครงการนั้นๆ 

กำรคัดเลือกผู้รับเหมำช่วงสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

1. การเปรียบเทียบราคาและข้อเสนอทางด้านเทคนิค บริษัทจะเรียกผู้รับเหมาช่วงให้เสนอราคาโดย

เปรียบเทียบกับราคากลาง ซึ่งบริษัทได้ค านวณแล้วและเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เสนอราคาต้นทุนของบริษัทต่ าที่สุดและมี

ข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้อง ประกอบกับความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาช่วง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้รับเหมาช่วง

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อก าหนดของโครงการนั้นๆ เป็นอย่างด ี

2. การเจรจาต่อรอง บริษัทจะต่อรองราคาให้อยู่ในงบประมาณและเงื่อนไขของบริษัท 

อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้ำงท่ีใช้ในโครงกำรก่อสร้ำง  

การจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่นั้นเจ้าของโครงการจะเป็นผู้จัดหาและทางด้านก่อสร้างบริษัทจะเจราจาตั้งแต่ได้รับ

สัญญาจ้างกับผู้ผลิตหลาย รายเพ่ือเปรียบราคาและตกลงเงื่อนไขการซื้อวัสดุหลักไว้ล่วงหน้าจนจบโครงการเพ่ือควบคุม

ต้นทุน 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรก ำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

1. การด าเนินการหรือนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Policy 2019 rev07 และ

Environmental Monitoring ที่มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าทิ้ง คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แสงสว่าง ความ

ร้อน เป็นต้น โดยท าการตรวจวัดเป็นประจ าทุกปี  

2. ผลการปฏิบัติจริงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามที่กฏหมายก าหนดได้ก าหนดทุกประการ 

3. บริษัทไม่มขี้อพิพาทเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการถูกฟ้องร้อง  

4. บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าในแต่ละโครงการเพื่อดูแลในด้านความปลอดภัยในการด าเนินการก่อสร้าง

รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนในการก่อสร้างและมีการบริหารจัดการของ

เสียและเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างเพ่ือมิให้เกิดผลเสียด้านมลภาวะและต่อสิ่งแวดล้อม และในช่วง 3ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องในด้านมลภาวะและต่อสิ่งแวดล้อม   
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2.4  โครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงกำรและงำนที่บริษัทได้รับงำนเซ็นสัญญำ  

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดมา ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับงานให้บริการด้าน
อุตสาหกรรมน้ ามันและธรรมชาติให้กับบริษัทชั้นน า เป็นงานติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
และให้เช่าเครื่องมือเครื่องจักรรวมทั้งจัดหาแรงงานเพ่ือท างาน Off shore มูลค่างานจ านวน 190,994,349.76 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับการเซ็นต์สัญญาให้บริการด้าน Maintenance Service ในงาน E&I ให้กับบริษัทชั้นน าแห่งหนึ่ง
มูลค่างาน 57.50 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 สัญญา และค่าบริการล่วงเวลาอีก 11.5 ล้านบาท โดยมีระยะสัญญา
ทั้งสิ้น 24 เดือน สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564  โดยตลอดปี 2563 สัญญาฉบับนี้บริษัทได้ให้บริการตาม
ปริมาณงานจริง รวมมูลค่า 31.548 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับการเซ็นสัญญาให้บริการด้าน Maintain Service ในงาน ME&EE จากบริษัทในเครือ SCG บริษัท 
(บริษัทไทยเคนเปเปอร์ TCP ) สาขา ปราจีนบุรี เป็นสัญญาต่อเนื่องระยะวลา 33 เดือน ( 2ปี 9เดือน) จนถึง
เดือนตุลาคม 2565 (2022) มูลค่างาน 26.654 ล้านบาท และค่าบริการล่วงเวลาอีก 5.331 ล้านบาทโดยตลอด
ทั้งป ี2563 บริษัทได้ให้บริการตามปริมาณงานจริงรวมมูลค่า 10.424 บาท  

 ตลอดทั้งปี 2563 บริษัทได้ให้บริการด้านงาน Maintenance & Rental Service รวมมูลค่า 2.653 ล้านบาท 
 

งำนที่บริษัทส่งมอบแล้วเสร็จ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

 
ลักษณะงำน 

 
มูลค่ำงำน (ล้ำนบำท) 

1. Construction and Installation 
Contract – Chevron Songkhla 

Manpower Supply Equipment Rental 
& Facilitation 

190.994 
 
 

2. Maintenance Service 
งาน E&I – SKIC  

Manpower supply 
 

31.548 

3. Maintenance Service 
งาน ME&EE PCP  

Manpower supply 
 

10.424 

4. Maintenance & Rental Service 
 

Service 2.653 
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ผลงำนทีผ่่ำนมำจนถึงปัจจุบัน 

 
ล ำดับ 

 
คู่ค้ำ/ลูกค้ำ/โครงกำร 

 
มูลค่ำงำน 
(ล้ำนบำท) 

 
ระยะเวลำ 

 
ลักษณะงำน 

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

2. IRPC 26.85 พฤษภาคม 2559 – ธันวาคม 2559 Instrument 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 Material  
crane rental 

5. PTT 35.0 สิงหาคม 2559 – เมษายน 2561 งานถังน้ ามัน 
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 Instrument Electrical , 
Piping 

9. PTT GC  TOPS 19.5 เมษายน 2559- ธันวาคม 2559 Mechanical 

10 PTT GC Jiffy 3  1.70 มกราคม 2560 – มีนาคม 2560 Piping 

11 PTTPLC 2.90 กุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 
2560  

งานสถานีบริการแก๊ส  

12 PTTGC TOPS 0.597            เมษายน 2561 Electrical & 
Instrument 

13 SKIC วังศาลาบ้านโป่ง 54.680 ตุลาคม 2560- กันยายน 2562  Manpower Supply 
E&I 



 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)               บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 หน้า 21 
 

14 SKIC วังศาลาบ้านโป่ง 12.875  ตุลาคม 2560- กันยายน 2562 งานบริการล่วงเวลา 

15 TCP ปราจีนบุรี 26.654 กุมภาพันธ์ 2563 – ตุลาคม 2565 Maintainace Service  

16 TCP ปราจีนบุรี 5.331 กุมภาพันธ์ 2563 – ตุลาคม 2565 งานบริการล่วงเวลา 

17 SKIC วังศาลาบ้านโป่ง 57.50 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2564  Manpower Supply 
E&I 

16 SKIC วังศาลาบ้านโป่ง 17.5  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2564 งานบริการล่วงเวลา 
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3.ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาส/เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท าให้แผนงาน หรือการด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในด้านผลกระทบที่

เป็นตัวเงินได้ หรือต่อภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงขององค์กร 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน  โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ

ออกแบบเพ่ือให้สามารถชี้บ่งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขี้น และมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร 
ขั้นตอนส าคัญส าหรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 
ทั้งนี้ขั้นตอนข้างต้นสอดคล้องกับระบบการบริหารด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ห รื อ QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) Management System ห รื อ  ISO Management 

System Version 2015 ที่ยกระดับด้านระบบการบริหารจัดการไปสู่ High Level Standard และน าเรื่องของ Risk 

Based Thinking เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในระบบ ISO เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารจัดการและเติบโตอย่างยั่งยืน โดจะมี

การเขียนบริบทขององค์กร ที่ค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือสามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน

ได้ รวมไว้ใน QHSE Manual  

1. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

 เพ่ือให้องค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

 เพ่ือให้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนได้ 

 เพ่ือให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจ

เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
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2.  กำรระบุควำมเสี่ยง (Aspect Identification) 
 การระบุความสี่ยงจะระบุถึงแหล่งที่มา ส่วนที่ได้รับผลกระทบ เหตุการณ์และสาเหตุรวมถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยภายใน และภายนอกขององค์กร ซึ่งอาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือ

ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(Aspect) เพ่ือมาจัดท าเป็นภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ประกอบด้วยสองกระบวนการหลัก คือ 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ซึ่งจะพิจารณาถึงสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบ ที่ตามมาทั้งในแง่

บวกและแง่ลบ และโอกาสของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยระบุปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบนั้นๆซึ่งอาจมีได้หลาย

ด้านรวมถึงพิจารณามาตรการก าจัดความเสี่ยงและประสิทธิผลที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 

 กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์กับระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ ซึ่งหากไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องถูกก าจัดไปทันที 

ปัจจัยในกำรก ำหนดเกณฑ์ควำมเสี่ยง 

 ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดข้ึนและแนวทางในการประเมินผลกระทบ 

 แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น 

 กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 แนวทางการก าหนดระดับความเสี่ยง 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 ระดับของความเสี่ยงที่ต้องจัดการ 
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ระดับของโอกำส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ  
Level 
ระดับ 

LIKELIHOOD 
โอกำสเกิด 

Expectation Occur 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

1 น้อย ไม่เกิดภำยใน 10 ปี 

2 ปำนกลำง 1 ครั้งภำยใน 6 - 10 ปี 

3 สูง 1 ครั้งภำยใน 1 - 5 ปี 
4 สูงมำก มำกกว่ำ 1 ครั้งภำยใน 1 ปี 

 
ระดับของผลกระทบ (Impact)  

1. ผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักขององค์กร 
รวมถึงผลเสียหายจากการปฏิบัติงานหยุดชะงัก หรือระบบการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Quantity 
ปริมำณของผลกระทบ 

1 ส่งผลกระทบน้อย สำมำรถควบคุมได้ 

2 ส่งผลกระทบปำนกลำง ไม่สำมำรถควบคุมได้แต่ยังด ำเนินกิจกำรได้ 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง ต้องหยุดด ำเนินกิจกำรชั่วครำว 

4 ส่งผลรุนแรงมำก ต้องปิดกิจกำร 
 

2. ผลกระทบด้ำนกำรเงิน (Financial Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบของการด าเนินงานในรูปของความเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้น
เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง รวมถึงการสูญเสียรายได้ หรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Value 
มูลค่ำควำมเสียหำย(Baht) 

1 ส่งผลกระทบน้อย ไม่เกิน 5,000 

2 ส่งผลกระทบปำนกลำง >5,000 – 100,000 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง >100,000 - 10,000,000 

4 ส่งผลรุนแรงมำก >10,000,000 
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3. ผลกระทบด้ำนบุคลำกร (Personal Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการปฏิบัติงาน  

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบัติภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย ปฐมพยำบำลเบื้องต้น (First Aid) 

2 ส่งผลกระทบปำนกลำง เข้ำรับรักษำใน ร.พ. และหยุดงำน 1-5 วัน 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง ถึงข้ึนบำดเจ็บสำหัส เข้ำรับรักษำใน ร.พ. 

และหยุดงำน > 5 วัน 
4 ส่งผลรุนแรงมำก ถึงข้ึนสูญเสียชีวิต 

 

4. ผลกระทบด้ำนภำพลักษณ์ (Reputation Impact) 
เป็นการประเมินผลกระทบ ต่อการสูญเสียชื่อเสียง อันเนื่องมาจากการด าเนินงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือข้อบังคับรวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อ
ความเชื่อมัน่และความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ที่ท าหน้ำที่ก ำกับดูแลประชำชน  

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบัติภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย มีข้อร้องเรียนจำกภำยนอก แต่จ ำกัดแค่ภำยในองค์กร 
2 ส่งผลกระทบปำนกลำง มีข้อร้องเรียนจำกภำยนอกที่มีกำรรับรู้อย่ำงกว้ำงขวำง 

แต่ยังไม่ออกสื่อออนไลน์ 
3 ส่งผลกระทบรุนแรง มีข้อร้องเรียนจำกภำยนอกที่มีกำรรับรู้ทำงสื่อออนไลน์ 

ระดับประเทศ 
4 ส่งผลรุนแรงมำก มีข้อร้องเรียนจำกภำยนอกที่มีกำรรับรู้ทำงสื่อออนไลน์ 

ระดับสำกล 

    5. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Impact) 
   เป็นการประเมินผลกระทบจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง   
ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร 

Ranking 
คะแนน 

IMPACT 
ผลกระทบ 

Incident 
อุบัติภัย 

1 ส่งผลกระทบน้อย ระบบ IT มีปัญหำและมีควำมสูญเสียน้อยหรือท ำให้กำร
ด ำเนินงำนหยุดชะงัก 1 – 2 ชั่วโมง 

2 ส่งผลกระทบปำนกลำง ระบบ IT มีปัญหำและมีควำมสูญเสียบำงส่วนหรือท ำให้กำร
ด ำเนินงำน 

หยุดชะงักมำกกว่ำ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
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3 ส่งผลกระทบรุนแรง ระบบ IT ที่ส ำคัญเกิดควำมเสียหำยหรือท ำให้กำรด ำเนินงำน 
หยุดชะงัก 1 - 5 วัน 

4 ส่งผลรุนแรงมำก ระบบ IT ที่ส ำคัญทั้งหมดเกิดควำมเสียหำยหรือท ำให้กำร
ด ำเนินงำน 

หยุดชะงักนำน >5 วัน 
 

RISK Level MAP  
ระดับควำมเสี่ยง 

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  

 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment) 
 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงเสนอต่อฝ่ายบริหารเพ่ือขออนุมัติจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้

ในการด าเนินการ(ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเสี่ยงที่

ยอมรับได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงข้อก าหนดของกฏหมาย ข้อก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 Tolerate การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการใดๆ 

 Treat เป็นจัดหามาตรการควบคุมหรือลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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 Transfer/ Share เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังหน่วยงานหรือ Third Party 

 Terminate เป็นการหยุดหรือยกเลิกกิจกรรมการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 Take the Opportunity การรับความเสี่ยงหรือเพ่ิมความเสี่ยงเพื่อหาโอกาส 

5. กำรติดตำมผลและทบทวน (Monitoring and Review) 

 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะและการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุมฝ่ายบริหารรับทราบ 

 ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์/ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายใน ภายนอก รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดล าดับ

ความส าคัญ รวมถึงอาจน าไปใช้ในการทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
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กรอบนโยบำยควำมเสี่ยง ด้ำน คุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
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

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    
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กรอบของมาตรฐานการจัดการถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการ Plan-Do-Check-Action เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

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

Version 2015  

ส ำหรับนโยบำย ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 

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) 
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นโยบำยควำมเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) กำรเฝ้ำระวัง

และป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 

 สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กพ 2563 ได้มีมติเห็นชอบ

ในหลักการร่างประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 โดยให้

เพ่ิมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ล าดับที่ 14 

ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สามารถใช้ข้อก าหนดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ในการป้องกัน การ

แพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม   ทั้งนี้ที่ประชุม

คณะกรรมการยังได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติการเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จัดท าแผนเผชิญ

เหตุกรณี COVID-19และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่  

1) การคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ช่องทางเข้าออกประเทศ สถานพยาบาล และในชุมชน  

2) การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ  

3) การติดตามผู้สัมผัสโรค  

4) การสื่อสารความเสี่ยง  

5) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 

6) การประสานงานและจัดการข้อมูล  

 ซึ่งบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจาย

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยใช้มาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด ตามแนววิธีปฏิบัติ

เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (Epidemic Prevention and control plan, HS-WI-0007) ภายใต้ระบบ

บริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ISO45001) รวมถึงมาตรการที่ได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

 สื่อสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ผ่านทาง QHSE Knowledge sharing 

 ก าหนดมาตรการเผ้าระวังเกีย่วกับการเดินทางของพนักงาน โดย HR 

 ซึ่งบริษัทพีเออี มีประกาศฝ่าย HR ที่ HR-AN-01-2020: 24 Feb 2020 เรื่องมาตรการ การเดินทางในช่วงที่มี

การระบาดของ COVID-19  และประกาศคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ) ของส านักงานใหญ่ ที่ คปอ 1-3/2020: 

25 Mar 2020 เรื่องการประชุมและกิจกรรมต่างๆในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (Social Distancing) นอกจากนี้ ได้มี

การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ ทั้งพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท ในทุกสาขา รวมถึง

ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้ประจ าทางเข้าออกอาคาร/ส านักงาน เพื่อล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้าอาคาร/ส านักงาน และมีการเฝ้า

ระวัง ติดตาม สถานการณ์ และสื่อสารติดตาม และ สื่อสารข้อมูล  สรุปสถานการณ์ COVID-19 ค าแนะน า จากกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาตรการจากภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง  
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 ซึ่งสถานะการของบริษัทในการด าเนินธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease : COVID-19) เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทมีนโยบายล็อคดาวน์แท่นขุดเจาะในช่วงเดือน
เมษายน 2563 และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสการเว้นระยะห่างทาง
สังคมการกักตัวและการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด มีผลให้พนักงานที่ท างานบนแท่นขุดเจาะลดจ านวนลงจากเดิมจาก
จ านวนประมาณ120 – 150 คน ลดเหลือเพียง 30 – 40 คนในเดือนเมษายน 2563 แต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้น
มา สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จ านวนพนักงานบนแท่นมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ้นเป็น 80 – 90 คน และ  
ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้เพ่ิมเป็น 100 คน ทั้งนี้รายรับจากลูกค้ายังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบถึงบริษัทเป็น
เพียงช่วงสั้น 2 ถึง 3 เดือนจากนั้นรายรับเริ่มมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจนเข้าสู่สภาวะปกติ และส่วนลูกค้าของบริษัทรายอื่นๆ ทั้ง
ในจังหวัดกาญจนบุรี และปราจีนบุรี ของกลุ่มบริษัทเอสซีจีที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบกับรายรับของโครงการ มีเพียง
ผลกระทบด้านสุขอนามัยที่ต้องเพิ่มมาตราการต่างๆตามประกาศจากฝ่ายบุคคลเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบต่างๆที่จะ
ตามมาหากมีพนักงานในโครงการหรือคนในครอบครัวใกล้ชิดหรือติดเชื้อ ซึ่งบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวแต่อย่างใดและรายรับของบริษัทยังคงปรกติเป็นไปตามสัญญา 
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ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยกลุ่มบริษัทมีผล
ขาดทุนสุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 65.15 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม
บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 950.88 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมรวม จ านวน 
798.64 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในสภาวะพักการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัท
อยู่ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง
ในการให้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท นอกจากนี้เจ้าหนี้ของบริษัทจ านวน 3 รายได้ยื่นฎีกาต่อศาลเพ่ือ
คัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งให้บริษัทเป็นผู้ท าแผนดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัท
ยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากการฟื้นฟูกิจการอาจต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการอีกหลายขั้นตอน  

 
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น  

 ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงที่จะเสียหายจากการที่บริษัทไม่สามารถฟ้ืนฟูกิจการได้ส าเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ผลการพิจารณาของศาล และอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

4.1 ลักษณะส ำคัญและรำยละเอียดสินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้         

ที่ดินอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 

ล ำดับ ที่ตั้ง ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภำระผูกพัน 

 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ

(หน่วย : บาท) 

1 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

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 

87,058,290.00 

  อาคารส านักงาน จ านวน 2 อาคาร 

พื้นที่ใช้สอยรวม 6,228 ตารางเมตร 

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

8,851,459.45 

2 ส ำนักงำนสำขำระยอง 

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 

     

  32,700,690.00  

 

   

อาคารส านักงาน จ านวน 2 อาคาร 

พื้นที่ใช้สอยรวม 7,449 ตารางเมตร 

 

เป็นเจ้าของ 

 

จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

      

6,677,478.85 

 

3 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 

    978,094.40  

 

  ห้องชุดเลขที่ 1035/131 ชั้น 6 อาคาร

บ้านฝันคอนโดวิล แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง โฉนดเลขที่ 58274  

เป็นเจ้าของ 

 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

 

         424,315.07  

 

4. ส ำนักงำนสำขำระยอง 

เลขที่ 35 ถนนหัวน้ าตก ต าบลมาบตาพดุ จังหวัด

ระยอง 

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

เป็นเจ้าของ ปลอดภาระ

ผูกพัน 

         4,408,569.78  

 

   อาคารส านักงาน จ านวน 2 อาคาร 

พื้นที่ใช้สอยรวม 6,228 ตารางเมตร 

 

เป็นเจ้าของ ปลอดภาระ

ผูกพัน 

      9,694,604.45  
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ล ำดับ ที่ตั้ง ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภำระผูกพัน 

 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ

(หน่วย : บาท) 

5. ส ำนักงำนสำขำชลบุร ี

เลขที่ 88 หมู่ 6 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัด 

ชลบุรี 

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

 

เป็นเจ้าของ จดจ านองกับ

สถาบันการเงิน 

          

      8,365,043.98  

 

 

   อาคารส านักงาน จ านวน 2 อาคาร 

พื้นที่ใช้สอยรวม 6,228 ตารางเมตร 

 

เป็นเจ้าของ ปลอดภาระ

ผูกพัน 

      2,732,466.27  

 

6. บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน จ ำกัด  

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 

4,605,673.07 

 

 รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 167,896,685.32 

 

4.1.3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ก่อสร้ำง และสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง  

ล ำดับ ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภำระผูกพัน 

 

มูลค่ำตำม 

บัญชสีุทธ ิ

1 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ์ เป็นเจ้าของ ปลอดภาระผูกพัน 35,189,952.15 

2 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส านักงาน เป็นเจ้าของ ปลอดภาระผูกพัน 1,448,998.69 

3 ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ ปลอดภาระผูกพัน 387,822.84 

4 สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสรา้ง เป็นเจ้าของ ปลอดภาระผูกพัน 393,292.39 

รวม 37,420,066.07 

4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท 
ส าหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมเพ่ือมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายในการบริหารและเพ่ือให้ตัวแทนของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมหรือหารือในด้าน
การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน  

และในปี 2563 บริษัทไม่มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด 
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5.  ข้อพิพำททำงกฎหมำย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีข้อพิพาททางกฎหมายหลายคดี 
และเป็นคดีท่ีต่อเนื่องมาจากปีก่อนๆ ไม่มีคดีใหม่ในปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ ดังนี้  

 

5.1คดีฟ้องผิดสัญญำทำงแพ่ง 
 

คดีท่ี. 1 บริษัท กิจสมพงษ์ จ ากัด 

คู่กรณี  บริษัทกิจสมพงษ์ จ ากัด เรียกเงินค่าเสียหาย ,ค่าปรับ,ค่าจ้างงานราคาสูงขึ้นเกี่ยวกับงานโครงการ
ก่อสร้าง จ านวน538,822,974.97บาท  กับ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยขอรับช าระหนี้ ใน
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  และ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โต้แย้งคัดค้าน 

ความคืบหน้าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเก่ียวกับการขอรับช าระหนี้ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ    
 

คดีท่ี. 2บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

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

เป็นจ าเลย 

รายละเอียดคดี ฐานผิดสัญญา เรียกค่าติดตั้งและค่าเช่านั่งร้าน ยอดเงิน 10,425,605.43บาทเป็นคดีพิพาทใน

ชั้นศาล ความคืบหน้าคดีศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2558 ให้จ าเลยช าระเงินจ านวน 10,424,605.73 

บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5 ต่อปีของต้นเงิน  9,466,051.58  บาทนับแต่วันฟ้อง 23 กรกฎาคม 2557  จนช าระเสร็จ

ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนก าหนดค่าทนายความ 10,000 บาท  คดีมีข้อโต้แย้งจ าเลยได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาล 

และขอระงับการบังคับคดีเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2558  คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์มี

ค าสั่งให้จ าหน่ายคดีชั่วคราวโดยมีการร้องขอรับช าระหนี้ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ   
 

คดีท่ี. 3 บริษัท ทิมาลัย จ ากัด, บริษัท เวเทอร์ร่า จ ากัด, บริษัท ซี เฮเว่น จ ากัด และ บริษัท 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 2558ให้จ าเลยทั้งสี่ช าระเงินตามส่วนรวมเป็นเงินจ านวน 16,052,031.99  บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 

7.5 ต่อปีของต้นเงินนับแต่วันผิดนัดแต่ละคราวไปจนกว่าช าระเสร็จชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน ก าหนดค่าทนายความ  

50,000  บาท คดีนี้จ าเลยทั้งสี่ได้ยื่นฎีกาและศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 2 อยู่ระหว่างกระบวนการบังคับ

คดีตามกระบวนการภายหลังมีค าพิพากษา  
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คดีท่ี 4.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 าเลยรายละเอียดคดีฐานผิดสัญญา เรียกค่าจ้าง เรียกเงินประกันคืนและค่าเสียหายโครงการแคปปิตอลราช

ปรารภ-วิภา ให้ช าระเงินยอดเงิน56,264,868.90บาท/บจ.เคพีเอ็นฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย 431,299,544.31 บาทเป็น

คดีความโต้แย้งในชั้นศาลฎีกาและ ศาลฎีกาให้งดพิจารณาคดีชั่วคราวความคืบหน้าคดีอยู่ระหว่างการขอรับช าระหนี้ใน

กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  
 

คดีท่ี 5.บริษัท นวนคร จ ากัด(มหาชน)  

 คู่ความ บริษัท นวนคร จ ากัด(มหาชน) ผู้ร้องเรียกร้องต่อบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)เป็นผู้

คัดค้านรายละเอียดคดีฐานผิดสัญญา , เรียกเงินคืน และเรียกค่าเสียหายโครงการนวนครให้ช าระเงินยอดเงิน

49,406,787.26 บาทมีข้อโต้แย้งในชั้นอนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการมีค าสั่งให้จ าหน่ายข้อพิพาทชั่วคราว 

ความคืบหน้าข้อพิพาทคดีอยู่ระหว่างการขอรับช าระหนี้  ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  
 

คดีท่ี 6.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 าเลยรายละเอียดคดีฐานผิดสัญญา กู้ ,ตั๋วสัญญาใช้เงิน ยอดเงิน 31,858,587.91 บาท เป็นคดีความ

โต้แย้งในชั้นศาล ความคืบหน้าคดี ศาลมีค าสั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ให้งดพิจารณาและจ าหน่ายคดีชั่วคราว อยู่

ระหว่างการขอรับช าระหนี้ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  
 

คดทีี่ 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 าเลยรายละเอียดคดี ฐานผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย ยอดเงิน 73,427,414.70  บาท และบริษัทพีเออี 

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

คืบหน้าคดีศาลมีค าสั่งเมื่อวันที่ 14  มกราคม 2559  ให้งดพิจารณาและจ าหน่ายคดีชั่วคราว อยู่ระหว่างการขอรับช าระ

หนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ  
 

คดีท่ี 8.บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี  จ ากัด 

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

รายละเอียดคดี ฐานผิดสัญญาจ้าง เรียกร้องค่าเสียหายและตกลงอนุมัติให้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความยอดเงิน 

7,293,676.82 บาทช าระ 36 งวดๆละเดือนๆละไม่น้อยกว่า 150,000-บาท ,หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้โจทก์มีหนังสือ
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ทวงถามแต่หากผิดนัดและค้างช าระ 2 งวดให้บังคับคดีจากยอดค้างทั้งหมดรวมดอกเบี้ยค้างช าระอีก 1,000,000-บาท 

โดยคิดดอกเบี้ย 7.5 % ของต้นเงินที่ค้าง ค่าธรรมเนียมเป็นพับ ความคืบหน้าของคดี งดช าระชั่วคราว  อยู่ในขั้นตอน

การขอรับช าระหนี้ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  
 

 5.2 คดีอื่น ๆ  

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อ

สินทรัพย์ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสูงกว่าร้อยละ10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่ใช่คดีที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าจะเป็นคนงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างตามโครงการหรือ

คู่สัญญาทางการค้าและไม่มีคดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแต่อย่างใด เพียงแต่สถานภาพปัจจุบัน 

บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลอุทธรณ์ ช านัญพิเศษมีค าพิพากษาให้ฟ้ืนฟู

กิจการ โดยมีการอ่านค าพิพากษาเมื่อวันที่  22 เดือน มกราคม 2562 เนื่องจากมีเจ้าหนี้บางรายคัดค้านค าพิพากษาศาล

อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ และขออนุญาตฎีกาคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาความคืบหน้าการฟ้ืนฟูกิจการ อยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน     

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

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 

นำยทะเบียนหุ้น   

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 : 
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และหรือ 
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 /และหรือ นางสาว
วันดี เอี่ยมวณิชชา เลขทะเบียน 8210   

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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6.2 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

 

บริษัทไม่มีนโยบายการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป 
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บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 

PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ส่วนที่ 2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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ส่วนที่ 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2562  จ านวน  2,770,889,766 หุ้น  

    -  บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นประเภทอ่ืนในที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ  
7.2 ผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดล่าสุด) มีดังนี้   
** สืบเน่ืองจำกบริษัทเข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่ำงปรับปรุงแก้ไขฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป

ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้ำสู่
คดีฟื้นฟูกิจกำร แลศำลได้มีค ำสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำ โดยบริษัทยังไม่สำมำรถจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้เน่ืองจำกศำลล้มละลำยกลำงได้
มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เน่ืองจำกบริษัทยังอยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีฟื้นฟูกิจกำรและในปัจจุบันศำล
อุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้มีค ำพิพำกษำให้ฟื้นฟูกิจกำรของบริษัทแล้ว จึงไม่อำจจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ตำมกฏหมำย  **จึงท ำให้
รำยชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด)** โดยบริษัทไม่มีกลุ่มผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ที่ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น 

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 
** ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดล่าสุด) 
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2. กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย   

ที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก  

- บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) เป็นหลัก- 

3. ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่  บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

การเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท  

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน  

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  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยังไม่ได้ก าหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อ่ืนใดอีก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังไม่ได้ก าหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อ่ืนใดอีก  

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีและ

กันส ารองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุจ าเป็นอ่ีนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองตาม

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวน   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท พี เออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)

 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 
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 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยอ่ืนของบริษัท  

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอ่ืนๆจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความต้องการใช้เงินทุนและ

สภาพคล่องทางการเงนิของบริษัทย่อยในปีนั้นๆ 

    ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 , 2562 และ 2561  บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่มีการ

ประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลการด าเนินงานขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
      
                     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)             บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 49 

 

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

8.1คณะกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   

 คณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฏหมายก าหนด  

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ดังนี้ 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายเจริญ  ประจ าแท่น ประธานคณะกรรมการ 

2 ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท 

3 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4 นายปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมการบริษัทและกรรมอิสระและการตรวจสอบ 

5 นายพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง* กรรมการบริษัท* 

6 นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว* กรรมการบริษัท* 

7 นายสมพร มั่งมี กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

8 นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

9 นายกัมพล คุปตะวินิจ* กรรมการบริษัท * 

10 นายกิตติ          อธินันท์  กรรมการบริษัท 

11 นายอานนท์      เลขาสถาพร ** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร** 

12 นายภาณุวัฒน์    บุญญะกิติ** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร** 

13 นายกรกฤช       ประคองวิทยา** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร** 

 หมำยเหตุ *    *กรรมการลาออก มีผลวันท่ี 11 มิถุนายน 2563   

  **ที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีผลวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยนำม

ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ 

3 นายปัณณ์ณธีร์  ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบ 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยนำม

ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายสมพร มั่งมี กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน 

2 นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน 

3 นายอานนท์      เลขาสถาพร ** กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน 
4 นายภาณุวัฒน์    บุญญะกิติ** กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน 

5 นายกรกฤช       ประคองวิทยา** กรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ท าแผน 
**ที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารมีผลวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
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สรุปกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ในปี 2563 

 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรในปี 2563 (ครั้ง) 

 
*ประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี *       
ปี 2563 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
กำรบริษัท 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
กำรตรวจสอบ 

 
ประชุม 

คณะกรรม 
กำรบริหำร 

1. นายเจริญ            ประจ าแท่น - 4/4 - - 

2. ร้อยตรี สาโรช       สว่างฤทธิ์ - 4/4 3/3 - 

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

4.นายปัณณ์ณธีร์       ศรีว่องไทย - 3/4 3/3 - 

5.นายสมพร       มั่งมี - 4/4 - 9/9 

6.นายวีรพันธ์       ณ ระนอง - 4/4 - 9/9 

7.นายวรศักดิ์       ฉัตรแก้ว** - 1/2 - - 

8.นายพีรัช       เลิศกิจรุ่งเรือง** - 1/2 - - 

9. นายกัมพล         คุปตะวินิจ** - 2/2 - - 

10. นายกิตติ       อธินันท ์  - 4/4 - - 

11  นายอานนท์       เลขาสถาพร*** - 2/2 - 1/9 

12  นายภาณุวัฒน์    บุญญะกิติ*** - 2/2 - 2/9 

13  นายกรกฤช        ประคองวิทยา*** - 2/2 - 2/9 

* สืบเนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จึงไม่ไดร้ะบุจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม 
**กรรมการลาออก มีผลวันที่ 11 มิถุนายน 2563 กรรมการจึงมีการประชุมจ านวน 2 ครั้ง จาก 4 คร้ัง 
***ที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีผลวันที่ 16 มิถุนายน 2563  
    กรรมการจึงมีการประชุมจ านวน 2 ครัง้จาก 4 คร้ัง 
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8.2 แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

 
คณะผู้บริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายนามดังต่อไปนี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายสมพร มั่งมี กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ 

2 นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน 

3 นายกัมพล             คุปตะวินิจ ผู้อ านวยการฝ่าย Upstream Services  

4 นายฟาริส             ดารามั่น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ ควบคุมต้นทุน Cost Analysis 

5 นางสาวธารณิี       พินโปน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

6 นายกิตติพงษ์        ตัณฑิกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายคุณภาพและความปลอดถัย 

7 นายศักดา             ลังบุปผา รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายจดัซื้อ 

8 นางสาววิภารตัน์    สุวรรณรัตน ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  

** รำยชื่อ 1-8 คือผู้บริหำรของบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมายเหต:ุ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับ

บริหารสี่รายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา ผู้ ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเทา่กบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารง

ต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่  
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8.3 เลขำนุกำรบริษัทและผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี  

 (1) เลขำนุกำรบริษัท 

ชื่อ   นางสาววราภรณ์ วงค์สิงห์โต 

ต าแหน่ง  เลขานุการบริษัท 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรม 

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

 

ประวัติกำรท ำงำน 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 าและเก็บรักษาเอกสารส าคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี  

- สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประสานงานระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการบริหารรวมถึงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทรวมถึงประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและ

บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการอ่ืนๆตามที่

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  
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(2.)  ผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี  
ชื่อ   นางสาววิภารัตน์   สุวรรณรัตน์  

ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) บริหารธุรกิจ-การบัญชี โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ 
- หลักสูตร AI Accounting : เทคโนโลยี AI กับการประยุกต์ใช้งานบัญชี 
- หลักสูตร ข้อควรระวังด้านบัญชีในการปิดบัญชีก่อนน าส่งงบการเงิน 
- เทคนิคการจัดท าและน าเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร 

(Effective Accounting & Financial Reporting and Presentation Technique) 
- เจาะลึกประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน 
- เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน ส าหรับนักบัญชี 
- การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี 
- Focus การบันทึกบัญชี ส าหรับผู้ท าบัญชีตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ 
- 39 ปัญหางานบัญชีแนวทางแก้ไขท่ีถูกต้องส าหรับนักบัญชี ผลกระทบตามมาตรฐานการบัญชี 

 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2557 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการบัญชี 
   บริษัท พีเออี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
2551 – 2556 : สมุห์บัญชี  
   บริษัท พีเออี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

- จัดท ารายละเอียดรายได้และรายจ่ายแยกตามโครงการ สรุปงบการเงินและรายละเอียดประกอบ

รายการบัญชี 

-  ตรวจสอบเอกสารและการลงบัญชีทั้งหมด 

-  ตรวจแบบภาษี เช่น ภงด.50,ภงด.51,ภพ.30,ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 เป็นต้น 

-  จัดท าเอกสารและให้รายละเอียดเพื่อขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล  
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
(ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนบริษัทได้มีการ

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
เป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนดดังรายละเอียดตารางที่แนบมานี้  

และเพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทยังอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูกิจการ ประธานกรรมการ
บริษัท/และกรรมการบริหารมีความประสงค์ /ไม่รับค่าตอบแทน และ,หรือปรับอัตราค่าตอบแทนลงจนกว่าศาลจะมี
ค าสั่งให้บริษัทออกจากแผนเนื่องจากผลส าเร็จของแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป 

 
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
คณะกรรมกำรบริษัท 

ปี 2563 (บำท)  

ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร** 
ปี 2563  

(บำท/คน/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท* 30,000 15,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 6,000 6,000 

กรรมการบริษัท 6,000 6,000 
ประธานคณะกรรมการบริหาร* กรรมการมีความประสงค์ไม่รับ

ค่าตอบแทน 
กรรมการมีความประสงค์ไม่รับ

ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร* กรรมการมีความประสงค์ไม่รับ
ค่าตอบแทน 

กรรมการมีความประสงค์ไม่รับ
ค่าตอบแทน 

หมำยเหตุ - กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งมำกกว่ำหนึ่งต ำแหน่ง จะได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับ  
 - ทั้งน้ีกรณีที่คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ครัง้ ใน 1 เดือน ให้จ่ำยเบี้ยประชุมส ำหรับกรรมกำรชุดน้ันเพียง 

1 ครั้งต่อ 1 เดือนเท่ำน้ัน 
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(ข) ค่ำตอบแทนรวมและจ ำนวนรำยของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรปี 2563    

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

 

        ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน สิ้นสุดประจ าปี 2563                                               
กำรประชมุ

คณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรหิำร ค่ำตอบแทน

รำยเดือน 

รวมค่ำตอบแทนรำยคร้ัง

และรำยปีรวม(บำท)  

1. นายเจริญ           ประจ าแท่น 60,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 520,000 580,000 

2. ร้อยตรสีาโรช         สว่างฤทธิ์ 24,000 31,500 ไม่ได้เป็น 360,000 415,500 

3. นายปัณณณ์ธีร ์    ศรีว่องไทย 18,000 18,000 ไม่ได้เป็น 240,000 282,600 

4. นางสาวอรชุล ี  หล่อสมิทธิกลุ 24,000 18,000 ไม่ได้เป็น 240,000 276,000 

5. นายสมพร    มั่งมี 24,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน 120,000 144,000 

6. นายวีรพันธ์  ณ ระนอง 24,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน 120,000 144,000 

7. นายกิตต ิ          อธินันท์ 24,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 144,000 

8. นายวรศักดิ        ฉัตรแก้ว* 12,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 53,233.33 65,233.33 

9.นายพีรัช            เลิศกิจรุ่งเรือง* 6,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 53,233.33 59,233.33 

10. นายกัมพล        คุปตะวินิจ* 12,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 53,233.33 65,233.33 

11. นายอานนท์      เลขาสถาพร** 12,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน 12,000 12,000 

12. นายภาณุวัฒน ์   บุญญะกติิ** 12,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน 9,053 21,053.33 

13. นายกรกฤช       ประคองวิทยา** 12,000 ไม่ได้เป็น เป็น/มีความประสงค์ไมร่ับค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือนแต่ได้รบัเป็นค่าต าแหน่ง 

69,053 81,053.33 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ประจ ำปี 2563  

2,289,906.65 บำท 

หมำยเหตุ :  
**กรรมการลาออก มีผลวันที่ 11 มิถุนายน 2563 กรรมการจึงมีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 
***ที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงมีผลวันที่ 16 มิถุนายน 2563  
    กรรมการจึงมีการประชุมจ านวน 2 คร้ังจาก 4 คร้ัง 
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คณะผู้บริหำรของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 
 

 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายสมพร มั่งมี กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการ 

2 นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีการเงิน 

3 นายกัมพล             คุปตะวินิจ ผู้อ านวยการฝ่าย Upstream Services 

4 นายฟาริส             ดารามั่น ผู้ช่วยจัดการฝ่ายวิเคราะห์ ควบคุมต้นทุน  
Cost Analysis 

5 นางสาวธาริณี       พินโปน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

6 นายกิตติพงษ์        ตัณฑิกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายคุณภาพและความ
ปลอดถัย 

7 นายศักดา             ลังบุปผา รกัษาการผู้อ านวยการฝ่ายจัดซื้อ 

8 นางสาววิภารัตน์    สวุรรณรตัน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 8 คน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น
ประมาณ 8,546,406.50 บาท และส าหรับ ปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 8 คน เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 8,613,600.00 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภท

ค่ำตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวนผู้บริหำร 

(คน) 

จ ำนวนเงิน  

(บำท) 

จ ำนวนผู้บริหำร 

(คน) 

จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

     เงินเดือน 8 8,546,406.50 8 8,613,600.00 

*** ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -  

หมายเหตุ:  * ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา 

ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารง

ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า   
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8.5 บุคลำกร  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) มีพนักงำนทั้งสิ้นจ ำนวน 
 

 
ฝ่ำยงำน 

จ ำนวนพนักงำนในสำยงำนหลักของบริษัท 

2562 2563 

พนักงำนรำยเดือนประจ ำ 98 95 
พนักงำนสัญญำจ้ำงชั่วครำว 110 138 

พนักงำนรำยวัน 271 257 

รวม 479 490 
     **บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนอื่น/สวัสดิการพนักงาน ในรูปแบบกองทุนประกันสังคม, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ,การตรวจสุขภาพประจ าปี,การ

ประกันสุขภาพกลุ่ม,การประกันชีวิตกลุ่ม, การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่พนักงาน ทั้ง OPD และ IPD ตามวงเงินของ
ต าแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงานในรูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่ พักในกรณีที่
พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตามความสามารถความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายและตามต าแหน่ง
งานที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ ากั ด 
(บลจ.วรรณ) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกันส ารองเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราตามอายุการท างานของพนักงาน  และในส่วนสวัสดิการช่วยเหลือ
พนักงานอื่นๆประจ าปี 2563 มีค่าช่วยเหลือกระเช้าเยี่ยมไข้, เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และพนักงานเสียชีวิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,500.00 บาท 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อ

สินทรัพย์ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสูงกว่าร้อยละ10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่ใช่คดี

ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าจะเป็นคนงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างตามโครงการหรือ

คู่สัญญาทางการค้าและไม่มีคดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแต่อย่างใด เพียงแต่สถานภาพ

ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลอุทธรณ์ ช านัญพิเศษมีค าพิพากษา

ให้ฟ้ืนฟูกิจการ โดยมีการอ่านค าพิพากษาเมื่อวันที่  22 เดือน มกราคม 2562 ซึ่งมีเจ้าหนี้บางรายคัดค้านขออนุญาต

ฎีกาคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีการอผลการพิจารณาว่าศาลฎีกาจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นประการใด 
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8.5.1 นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร  

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน และบุคลากรเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทได้พัฒนางานทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆเพ่ือให้

บริษัทสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. การพัฒนาผู้บริหาร 
ก าหนดให้มีสมรรถนะส าหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ผู้บริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
แบ่งปันประสบการณ์ในการท างานแก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
และการพัฒนาภายในองค์กร 

2. การบริหารงานบุคคล 
บริษัทจะคัดสรร ส่งเสริม ดูแลพนักงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และกระตุ้น
ให้พนักงานใช้ความรู้และความสามารถในการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ความสามารถในการท างานให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานมีทักษะด้านความคิด ทักษะด้านบุคคล และทักษะด้านเทคนิค
การท างาน โดยพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมตาม  (Training Plan) มีการฝึกอบรมภายนอก 
(External Training) และการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และการฝึกอบรมความรู้ในงาน 
(On the job Training)  
  

4. แผนก าลังส ารองและการสืบทอดต าแหน่ง บริษัท มีนโยบายในการจัดเตรียมแผนส ารองเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ หรือความเปลี่ยนแปลที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือสร้างมั่นคงและท าให้งานของบริษัท ยังคง
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยที่สุด โดยมีการ
ก าหนด Competency ของแต่ละงานและใช้ผลประเมินเป็นแนวทางในการคัดเลือกก าลังคนส ารอง
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับที่จะสืบทอดต าแหน่งในอนาคต 

 

กำรอบรมประจ ำปี 2563 

บริษัทได้จัด In-house จ านวน 20 หลักสูตร จัด Public จ านวน 27 หลักสูตร รวม 47 หลักสูตร มี

บุคลากรที่ได้รับการอบรมจ านวน 372 คน โดยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ 336 คน ระดับผู้บังคับบัญชา 35 คน ระดับ

บริหาร 1 คน 
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9. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

9.1 นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร  

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงข้อพึง

ปฏิบัติส าหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจนโดยมีการก ากับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนา

บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริษัท 

พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่ อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไป

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมี

ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการก าหนดความ

รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึง

ได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนใน

การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย  

 ในปี 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท ,

คณะกรรมการตรวจสอบ, และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัตินโยบายและการอนุมัติการแก้ไขแผนงบประมาณ
ประจ าปี ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติและแก้ไขแผนธุรกิจ 

ในส่วนของการอนุมัติการลงทุน และการอนุมัติรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท แต่อ านาจอนุมั ติ
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของรายการต่างๆข้างต้น โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติธุรกรรมในเรื่องของ
การบริหารงบประมาณในภาพรวมของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติของการจัดซื้อสินค้า
และบริการ นอกจากนี้บริษัทยังได้ก าหนดอ านาจอนุมัติต่างๆ ก่อนการเข้าท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ทางการเงิน คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติธุรกรรมในเรื่องของงบประมาณการลงทุน การอนุมัติใบขอซื้อ
สินค้าและบริการโดยจ ากัดวงเงินและการอนุมัติใบสั่งซื้อในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และการขอเบิกค่าใช้จ่ายเช่น 
ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน รวมถึงการอนุมัติการเบิก/เคลียร์เงินทดลองจ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้ 
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1. คณะกรรมกำรบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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  
11. นายอานนท์  เลขาสถาพร** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
12. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิต*ิ* กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
13. นายกรกฤช  ประคองวิทยา** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

นางสาววราภรณ์  วงค์สิงห์โต   เป็นเลขานุการบริษัท  
หมายเหตุ *     
*กรรมการลาออก มีผลวันท่ี 11 มิถุนายน 2563   
**ที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งใหม่กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีผลวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

 ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติและด าเนินการจัดการบริษัทให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน 

หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง

ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่

บุคคลอื่นการเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทเป็นต้น 

 คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้

จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทจะก าหนด 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 

2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ 
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท  

3. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท 

5. ก ากับดูแลสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

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

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

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

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัท 

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

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม 

14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารนั้น 

15. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

องค์ประกอบและกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ   

ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

(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
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ตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีก

ครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ   

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี ้

1. ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธิ์       ประธานกรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมาย 

2. นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล  กรรมการตรวจสอบ/ เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

3. นายปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย     กรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเบียบ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทโดยกฏบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยวัตุประสงค์ของการตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง  

      โดยมี นางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ1ครั้ง  

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท  

6.  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  

ข.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  

ค.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ง.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  

จ.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ.  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

(Charter)  

ซ.  รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3 .คณะกรรมกำรบริหำร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5  ท่านดังนี ้

1. นายสมพร มั่งมี  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร /เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

3. นายอานนท*์ เลขาสถาพรกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร /เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

4. นายภาณุวัฒน์*  บุญญะกิติ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร /เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมาย 

5. นายกรกฤช* ประคองวิทยา กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร /เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฏหมาย 

นางสาวสโรชา ขัมพานนท์    เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

หมำยเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลูกหนี้ผู้ท าแผนมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารมีผลวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ผู้บริหำร 

1.     ด าเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด

โดยน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) พัฒนาระบบและปรับใช้อย่างจริงจัง 

2.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท  

3.  ก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของพนักงาน 

4. ก าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูลงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ระดับสูง 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างานและ

เจ้าหน้าที ่

6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ 

7.  พิจารณาอนุมัต ิและด าเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างท าของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ 

8.  ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ด าเนินการได้ 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็น

ผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถ

บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
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กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด 

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและ

แผนงานในอนาคต บริษัทจึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัท

เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 

เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนนิงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยโดยได้ให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 -ฝ่ายบริหารได้ส่งกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัท คือนายวีรพันธ์ ณ 
ระนอง รองงกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีการเงินเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือ
ท าหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินธุรกิจ  

-การก ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่ไปเป็นตามอ านาจอนุมัติและด าเนินการ รวมถึงมี
การเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการใดๆให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง  

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

 

9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน   
นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึง

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการก ากับดูแลและ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อันส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.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 าการซื้อ ขาย โอน  หรือรับโอน
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หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่อบริษัท     

 บริษัทมีการก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในคู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อ
แรกเข้าท างาน โดยสรุปนโยบายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

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

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

- บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่ เป็น
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 
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- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออก
แล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจาก
การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท 
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 

-   เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทราบ และให้น าส่งส าเนาการถือครอง
หลักทรัพย์ (แบบ59-2) ที่ได้รายงานต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพ่ือ
จัดเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี    
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด (ส านักงาน)                

 (บาท) 

 
รำยชื่อบริษัท และบริษัทย่อย 

รวมค่ำสอบบญัช ี รวมค่ำสอบบญัช ี

ปี 2562  ปี 2563  

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1,770,000 1,860,000 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 555,000 590,000 

บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด 170,000 170,000 

บริษัท โอเอซิส ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด 40,000 40,000 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูช่ัน จ ากัด 40,000 70,000 

บริษัท  แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ จ ากดั 20,000 40,000 

รวมค่าสอบบัญช ี 2,595,000 2,770,000 

(บาท) 

ค่ำบริกำรอื่นๆ (Non Audit Fee) 14,795 25,630 
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9.7 กำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

บริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการได้มีกระบวนการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ไปปรับใช้และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 
คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรรวมถึงดูแล
ให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติกรรมการ และมติประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้ก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 

คณะกรรมการได้ก ากับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความเป็นธรรม

แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของบริษัทโดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทหรือสามารถติดต่อสอบถามหรือ

แสดงความเห็นดังช่องทางต่อไปนี้ ส านักงานใหญ่ติดต่อเลขานุการบริษัทเบอร์โทรศัพท์ 02-3220222 , E-mail 

บริษัท : ir@pae.co.th  เว็ปไซต์บริษัทหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ www.pae.co.th เว็ปไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย www.set.or.th ชื่อย่อ PAE  หรือ Facebook  PAE – Thailand   

9.8 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งด าเนินการกับบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) PAE กรณี

บริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะทางการเงิน NC (Non-compliance) ระยะที่ 3 ซึ่งเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะ

ทางการเงินและการด าเนินงานเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ ากว่าศูนย์ 

บริษัทได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน ตามก าหนดเวลา และได้รายงาน

การด าเนินงานแก้ไขเหตุถอนต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญหรือในแต่ละ

ขั้นตอนที่เว็ปไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th หัวข้อข่าว บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ตัวย่อ (PAE)  

ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความเห็น ได้ที่ช่องทางเบอร์โทรศัพท์

ส านักงานใหญ่ 02-3220222 , E-mail : ir@pae.co.th  เว็ปไซต์บริษัทหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ www.pae.co.th  

หรือ Facebook  PAE – Thailand  

mailto:ir@pae.co.th
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR  

บริษัทได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างเติบโต มั่นคงและประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน และการด าเนินธุรกิจ

นั้นจ าเป็นจะต้องร่วมมือหลายฝ่ายเพ่ือร่วมการด าเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ตระหนักว่าการที่จะร่วมมือกันอย่างสามัคคีนั้น บริษัทต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรภายในให้เข้มแข็งมั่งคงและยั่งยืนเสียก่อน และเมื่อภายในองค์กรเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนแล้ว บริษัทมีหน้าที่

อีกประการที่จะต้องให้การสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนภายนอกควบคู่กันภายใต้หลักธรรมาภิบาล

มาตรฐาน ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทได้ เน้นการบริหารการจัดการเพ่ือให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ ดี  (Good Corporate 

Governance) สร้างเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 

2. กำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น  

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 

โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่

เหมาะสม เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็น

ลายลักษณ์อักษรขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ

ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 

นิยำม  

การทุจริตและคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ 

หรือใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ โดยการให้สัญญา มอบให้ ให้ค ามั่น 

เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ท่ีถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ 
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นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทกระท าการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ

ต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี 

ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม 

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

3. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ

ข้อก าหนดของกฎหมาย  

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น  และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

แนวทำงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติงานด้วยกระบวนการมาตรฐานด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดดังนี้ 
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 พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

 ไม่กระท าพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับ
สินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฏหมาย 

 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุ
ชื่อบริษัทโดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของบริษัท ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย  

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริจและคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท 

4. ผู้ที่กระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาท างวินัยตามระเบียบที่บริษัท ก าหนดไว้ 
นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย  

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย 
แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือน าทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง 
อันจะท าให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

7. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่  ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

 

ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  

1. ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้  

2.  แจ้งผ่านช่องทาง หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท   
3. แจ้งผ่านช่องทาง เลขานุการบริษัท หรือ email: ir@pae.co.th  
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท www.pae.co.th   

 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ของบริษัทได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คูแ่ข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

mailto:ir@pae.co.th
http://www.pae.co.th/
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มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ  

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เรียกร้องและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต  บริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ 

หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้

เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียน บริษัท จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่

ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจาก

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น

ความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  

กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  

 บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  ในสถานที่เด่นชัด และ 

Intranet ของบริษัทเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรรับทราบ  

 บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท 

เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจ าปี เป็นต้น เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ  

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษย์ชน  

บริษัทให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและบริษัทไม่กระท าการใดๆที่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน  

บริษัทจะไม่สนับสนุนการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 

อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ความพิการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วน

บุคคลอื่นๆ  

บริษัทไม่จ ากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด รวมทั้งจะไม่ขัดขวางหรือกิจกรรมอันเป็น

ความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจ าชาติ ศาสนา ความนิยมในเรื่องอ่ืนใด   
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4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  

นโยบำยในกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับบุคลำกร  

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย

และสภาวการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge 

Sharing) การฝึกอบรม (Training) เพ่ือให้บุคลาการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งมอบ

งานที่มีคุณภาพที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 กำรพัฒนำพนักงำนที่เป็นก ำลังส ำคัญของหน่วยงำน  (Key Person Development) บริษัทมุ่ง

พัฒนาเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน หรือ  Key Person โดย

คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรม

การท างานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รวมกับหน่วยงาน

ต้นสังกัดจัดท าแผนกพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ด้วยรูปแบบการเรียนรู้

พัฒนา เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นต้น  

 กำรฝึกอบรม บริษัทได้ให้ความส าคัญในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร 

ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถ จึงได้

จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ หัวใจส าคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล คือการติดตามและ

วัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการท างาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 กำรจัดกำรควำมรู้ บริษัทได้ให้ความส าคัญในการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ให้กับพนักงานทุกระดับตั้งแต่

ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ โดยฝ่ายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแ วดล้อม 

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 
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5. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
            บริษัท ได้ค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้บริโภค โดยได้ด าเนินการด้าน ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าองค์กรจะเติบโตไปอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความส าคัญและได้รับการสนับสนุนจาก ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารจัดการด้านธุรกิจของบริษัทแล้ว  บริษัทจึงได้ให้
ความส าคัญกับระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล ในทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัท
ได้รับการรับรองระบบเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้  

 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน การประเมินและจัดการความเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสาร และมีการฝึกอบรมพนักงานด้าน
การให้บริการ  

 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการประเมิน
และการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   

 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือ OHSAS45001:2018 บริษัทได้รับการรับรองระบบ
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จาก บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 3 ระบบ และ      
มีการ Upgrade OHSAS18001:2007 เป็น ISO45001:2018 ครอบคลุมทั้งส านักงานใหญ่กรุงเทพฯ 
สาขาสงขลา และ สาขาระยอง 

 

6.กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม  

 บริษัทจัดให้มีการจัดการเชิงป้องกันสร้างจิตส านึกและมีส่วนร่วมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและได้ก าหนดให้มี
นโยบายในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยกันปิด
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น รวมถึงการสนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล และบริษัทได้ให้ความส าคัญในการ
สร้างจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วมรวมทั้งเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถและร่วมเป็นพลังผลักดันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14001;2015 อีกด้วย 

7.กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม   

 บริษัทด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เริ่มจากชุมชนในพ้ืนที่ใกล้กับ
ส านักงาน และ โรงงานของบริษัท ทุกสาขา รวมถึงงานในโครงการต่างๆที่ได้รับจากลูกค้า  นับตั้งแต่การเปิดเผย
ข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ก่อน ระหว่างก่อสร้าง และ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีกระบวนการประเมินและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินโครงการเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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8.กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  

 บริษัทมีความรับผิดชอบต่อหนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามฏหมายละมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยมี

สวัสดิการไม่น้อยกว่ากฏหมายก าหนด และมีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้

ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถีงมีการอบรมเพ่ือให้พนักงานมีทักษะในการท างานในด้าน

อ่ืนๆ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมั่นใจว่าบริษัทไม่สร้างหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน หรือการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน  

 บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยค านึ่งถึง

สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การบริการหลังการขาย และการติดตามวัดผลพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือ

พัฒนาการปรับปรุงสินค้าและการบริการ  บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทป้องกันดูแลว่าบริษัทจะไม่

สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต การขนส่ง การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และ มีการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง

ไม่เป็นธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
      
                     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)             บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 79 

 

10.1 นโยบำยภำพรวม  

ด้ำนกำรด ำเนนิธุรกิจของบริษัท  
 

1. งำน ระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

บริษัทได้ค านึงถึงมุมมองทางด้านระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้การ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้รับความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านคุณภาพอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Quality Health Safety and Environment) โดยมีแนวทางในการลดและก าจัด

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความพร้อม

ทั้งทางร่างกายและจิตใจในการท างาน (Fit for Duty)   

 ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด มาอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จาก บริษัท เอส จี เอส 

(ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 3 ระบบ และมีการยกระดับ OHSAS18001:2007 เป็น ISO45001:2018  ครอบคลุม

ทั้งส านักงานใหญ่กรุงเทพฯ สาขาสงขลา และ สาขาระยอง 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 

2. ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 

3. ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) 

ระบบบริหารจัดการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างมากต่อองค์กรเนื่องจากเป็นข้อก าหนดอันดับแรกที่ลูกค้าจะ

พิจารณาในการยื่นประมูลงานเพ่ือดูว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในด้านการบริหารจัดการ โดยจะมีการตรวจ

ประเมินระบบภายใน (Internal Audit) ทั้งด้านเอกสารและการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดในทุก

หน่วยงานและทุกสาขาที่เก่ียวข้องในระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากระบบบริหารจัดการดังกล่าวแล้ว บริษัทยัง

มีตัวชี้วัดการท างาน ทั้งแบบ Corporate และ Department KPI ของทุกหน่วยงานและโครงการของบริษัทเพ่ือการ 

Monitor ข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละเดือนและท าการสรุปให้ฝ่ายบริหารรับทราบถึงผลการปฏิบัติของทุก

หน่วยงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุง หรือเพ่ิมกลยุทธ์ เพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายขององค์กร โดย มีฝ่าย 

QHSE หรือ ฝ่ายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการระบบ ดังกล่าว และ

ยังท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถก าหนด KPI ได้เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน 
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2. งำน Quality, Health, Safety and Environment 

บริษัทมอบหมายให้ฝ่าย QHSE ท าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการงานด้าน Health & Safety (อาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัย) และการจัดการด้าน Environment (สิ่งแวดล้อม) ในทุกหน่วยงานและทุกสาขาของบริษัท เพ่ือให้

เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไม่เกิดโรคจากการท างานและมีเป้าหมายที่จะปราศจากอุบัติภัย (Zero 

Incident) โดยในปี 2020 บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยไม่มีอุบัติภัยเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังควบคุมให้การ

ด าเนินงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมายทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างาน และ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับในส่วนงาน Quality นอกเหนือจากระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 แล้ว บริษัทยังมี

หน่วยงาน QA/QC ของแต่ละสาขา/ โครงการ ดูแลให้การด าเนินงานที่เกี่ยวกับคุณภาพการด าเนินงานเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของระบบ ISO9001:2015 และ มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเช่น ASME หรือของลูกค้า ให้เป็นไปอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 

3. งำน ฝึกอบรมภำยในองค์กร (In House Training) 

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแก่พนักงานในหลายหลักสูตร ทั้งจากวิทยากรภายในฝ่าย 

QHSE วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก และ PES Academy เช่น อบรมข้อก าหนดของระบบบริหารจัดการ ( ISO 

Requirement) การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect), ความปลอดภัยในการท างานตาม

กฏหมาย ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง (Work at Height) ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน (Scaffolding) 

ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ าปี, การอบรม 5 ส., การปฐมพยาบาล

และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 

4. งำนข้อมูลและเอกสำรส ำหรับกำรยื่นประมูลงำนโครงกำรต่ำง ๆ 

บริษัทมีการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลด้าน Quality Plan , HSE Plan และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ 

QHSE ตามท่ีลูกคา้ร้องขอเพ่ือประกอบในการยื่นประมูลงาน 

5. งำนบริหำรศูนย์ฝึกอบรม (PES Academy)  

บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด หรือ PES Academy (บริษัทในเครือของพีเออี) ซึ่งด าเนินธุรกิจด้าน

ศูนย์ฝึกอบรมให้กับบุคคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งแบบ In house และ Public เช่น หลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร (จป.บริหาร), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ
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หัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน),  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(คปอ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นศูนย์ฝึกอบรม ทั้งสามหลักสูตรข้างต้นจากกองความปลอดภัย กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน บริษัทได้ด าเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2018 บริษัทมีหลักสูตร

ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอ่ืน เช่น ความปลอดภัยในการท างานตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการท างานบนที่

สูง (Work at Height) ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน (Scaffolding) ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ความปลอดภัย

เกี่ยวกับการท างานงานด้านไฟฟ้า ความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ (อยู่ระหว่างด าเนินการขอขึ้นทะเบียน

กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

        บริษัทยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการ ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 

เช่น ข้อก าหนด (Requirement) และ การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ของระบบบริหารจัดการ 

ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 และยังได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้

ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 
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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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ISO45001:2018 Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัในกา 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

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

ที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงานการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้า

ร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถาม

ข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทอย่างครบถ้วน การด าเนินธุรกิจของ

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
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11.1 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 มีการประชุม

ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินส าหรับงวด 6 เดือนและงบการเงินประจ าปี 2563 และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการ

สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยได้

สอบถามและรับฟังค าชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงินทั่วไป ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งจัดท า

โดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานความเสี่ยง  และแจ้งสิ่งที่ตรวจพบที่เป็นสาระส าคัญให้ผู้บริหารทราบ

เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั้งร่วมรับฟังค าชี้แจงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายใน 

  

3. ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินความมีประสิทธิผลของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ก ากับ

ดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความ

เป็นอิสระ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี  และรับทราบผลการตรวจสอบ โดยให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

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 าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้

ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และท าหน้าที่ได้โดยอิสระ และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน

และการด าเนิน งานอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผูกพันต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง

กันเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

 

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

              
 

    ( ร้อยตรีสาโรช  สว่างฤทธิ์ ) 
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
                                                                             วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 
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11.3. ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท     

ชื่อ นางสาวนิษฐกานต์    ช้างเกตุ 
สัญชาติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ 

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

ประวัติกำรท ำงำน 

- 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)    

กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
- ประเดน็ทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน: สภาวิชาชีพบัญชี 
- ปัจจัยการเกิดทุจริตในภาวะวิกฤต covid19: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
- Adopting data science & automation in IA: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
- COSO ERM 2017: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- สัมมนาประจ าปี 2563 “IA’s New Value Proposal During and After the Crisis  : สมาคมผู้ตรวจ

สอบภายในแห่งประเทศไทย  
ควำมรับผิดชอบ  

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 กฎ เกณฑ์ 
กฎระเบียบ กฎหมาย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายต่างๆ 

4. เสนอแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดูแลงานให้มีความเหมาะสม 
5. สอบทานงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สู งสุดต่อ

องค์กร 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 
          เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น 

และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับ

บริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนในรายการที่มีความขัดแย้ง

ดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพ่ือพิจารณาซึ่งบริษัท 

และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ 

ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่

เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน

บัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางใน

การปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่ เหมาะสมและยุติธรรม 

สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และ

แนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว 

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว 

และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มี

บุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญ

พิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าการเข้า

ท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ

บริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญทั้งนี้รายได้ และ

ค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่ส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 

 

 
 

 

 



                                                                                                                         
      
                     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)             บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 90 

 

ชื่อบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระท าผ่านบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน 

นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับกิจการไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารส าคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกใน

ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอ านาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลข้างต้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทค านึงถึงเนื้อหา

ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มคุณก่อโชค แสงทองอร่าม ถือหุ้นร้อยละ 6.71 และคุณชนะชัย            

ลีนะบรรจง ถือหุ้นร้อยละ 4.67 (31 ธันวาคม 2562 : กลุ่มคุณก่อโชค แสงทองอร่าม ถือหุ้นร้อยละ 6.71 และคุณ

ชนะชัย ลีนะบรรจง ถือหุ้นร้อยละ 4.67) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลัก        

หรือกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัท 

 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อบุคคลหรือกิจกำร ควำมสัมพันธ์ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

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 ผู้ถอืหุ้นใหญ่กลุม่เดยีวกัน 

คุณจินตนา กาวีวงศ ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 
    (หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563  2562  2563  2562 

รายได้จากการให้บริการ         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  3,312  283 

บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  120  127 

รวม  -  -  3,432  410 

รายได้ค่าเช่า         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  1,854  2,630 

บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  150  248 

รวม  -  -  2,004  2,878 

ดอกเบี้ยรับ         

บริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด อัตราร้อยละ 8 ต่อป ี -  -  634  1,280 

ต้นทุนบริการ         

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกัน -  -  -  37 

บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน -  -  117  45 

รวม  -  -  117  82 

ดอกเบี้ยจ่าย         

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

(มหาชน) 

อัตราร้อยละ  

MLR-1.75 ต่อป ี

 

254 

  

290 

  

- 

  

- 

คุณจินตนา กาวีวงศ ์ อัตราร้อยละ 5 ต่อป ี 131  131  131  131 

รวม  385  421  131  131 
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มำตรกำรกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

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 บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ

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 คณะกรรมการตรวจสอบและ/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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12.2 นโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

1.  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้ง  

ให้บริษัททราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน 

2.  หลีกเลี่ยงการท ารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.  ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนและการด าเนินการให้

สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

4.  ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length 

basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคา

ดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

5.  ผู้มีส่วนได้เสียกับการท ารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเรื่องที่

เกี่ยวข้องได ้

6.  ในการพิจารณาการท ารายการระหว่างกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพ่ือท าการประเมินและ

เปรียบเทียบราคาส าหรับรายการระหว่างกันที่ส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว 

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย 

12.3 แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต 

ในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

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

และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเข้าท ารายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทุกราย ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทจะด าเนินการ  

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไข 

ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าท ารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ

เกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ฝ่าย

จัดการจะมีการจัดท ารายการสรุปการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ปี และในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ก าหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ  

สภาวิชาชีพบัญชี 
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ภำระผูกพันต่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพ้ืนที่อาคารส านักงานกับบริษัท พี เอ อี 

เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ค่าเช่าเดือนละ 

0.01 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทท าสัญญาให้เช่าพ้ืนที่รวมทั้งส่วนควบในอาคาร พ้ืนที่ใช้สอย

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

เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 0.14 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทท าสัญญาให้เช่าและบริการพ้ืนที่ส านักงานกับ บริษัท พีพีเอส. 

เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด เป็นระยะเวลา 1 ปี หากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า สัญญาจะมีผลต่อเนื่อง

ทุก ๆ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 0.02 ล้านบาท 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกัน สำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

ล ำดับ

ที ่

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ ์

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 
 

 



                                                                                                                         
      
                     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)             บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 95 

 

สรุปรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ ำปี 2563  สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวำคม  2563 

     
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะของรำยกำร 

มูลค่ำของรำยกำร (บำท) 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

1. บมจ.พีเออ ีเทคนิคอล เซอร์วิส (P-TECH) รายได้ค่าเช่า   
 

# ค่าเช่าพ้ืนท่ีสนง. เหมารวมเดือนละ 137,500 บาทและค่าเช่าศูนย์ฝึกช่าง 
   (ถือหุ้นทางตรง 72.12%) พื้นที่ส านักงาน,ศูนย์ฝึกช่าง    1,875,000.00     1,800,000.00  เดือนละ 12,500 บาท เปลี่ยนแปลงตามบันทึกแนบท้าย ลว.11 ม.ค.2562  

  ตู้คอนเทนเนอร ์ - 96,510.40 
#ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ เดือนละ 6,000 บาท เริ่มก.พ.2563 ใช้โครงการ 
CUEL 

    1,875,000.00 1,896,510.40   
(ธุรกิจ:ทดสอบโลหะในธุรกิจก่อสรา้งที่เกี่ยวกับ รายได้จากการให้บริการ       
เหล็กท่อโลหะในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน ้ามัน) - บริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  224,299.08 224,299.08 - ค่าบริการ รปภ. ในอัตรา 50% ของยอดใบแจ้งหน้ีเป็นไปตามเง่ือนไข ส/ญ 
  - ค่าไฟฟ้าและน้ าประปา  522,637.52 480,453.22 - ค่าไฟฟ้า,ประปา ในอัตรา 35 % ของยอดใบแจ้งหน้ีเป็นไปตามเงื่อนไข ส/ญ 
  - ค่าบริการ tranfer diesel oil 283,120.00 -   
  - ค่าอบรมปฐมพยาบาล 8,500.00 -   
  - ค่าบริการรถเช่าพร้อมคนขับ - 1,479,462.20 - ค่าบริการเช่ารถ fork lift,Hiab truck ,Pick up ใช้ส าหรับโครงการ CUEL  
  - ค่าบริการ manpower 2 คน - 942,200.00 - ค่าบริการ manpower 2 คน โครงการ CUEL 

    1,038,556.60 3,126,414.50   
  รวมรำยได้ 2,913,556.60 5,022,924.90   
  ลูกหนี ้       
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด   1,068,716.35 857,704.67   
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      3,018,355.53 5,254,981.72   
  ลดลงระหว่างงวด                       -3,229,367.21 -5,032,694.76   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      857,704.67 1,079,991.63   
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  รำยได้ค้ำงรับ - 143,236.18   
  ค่ำจ้ำงรับเหมำ       
  - ค่าบริการ Lifting Lug Equipment 5,000.00 - - ค่าบริการเหมาจ่าย ครั้งละ 5000 บาท 

  - ค่าบริการทดสอบ NDT 32,370.00 - - ค่าบริการ ทดสอบ NDT ที่สงขลา  ซึ่งเป็นอัตราปกติทางธุรกิจ 

    37,370.00 -   
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

2.บจก.พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มำรีน (PPS) - รายได้คา่เช่าพ้ืนท่ีสนง.      128,000.00        90,000.00    - ค่าเช่าพ้ืนท่ีสนง. 30 ตรม.ๆละ 250 .-บาทต่อเดือน (เดิมพื้นท่ีเชา่ 68 ตรม.) 
  (ถือหุ้นทางตรง 67.77%) - ค่าเช่ารถ  120,000.00 60,000.00   - ให้บริการเช่ารถยนต์ (6กผ-3086 กทม) ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ยกเลิก 
    248,000.00 150,000.00 สัญญาเมื่อ 30 มิ.ย.2563 
(ธุรกิจ: ผลติและจ้าหน่ายส่งน ้าดิบ/น ้าประปา) รายได้จากการให้บริการ       

  - ให้บริการสาธารณูปโภค (น้ า-ไฟ-โทรศัพท์) 120,000.00 120,000.00   - บริการสาธารณูปโภค เหมาจ่ายเดือนละ10,000 บาท เป็นไปเงือนไขส/ญ 

  - ค่าบริการซ่อม 7,401.51 -   - ให้บริการซ่อมเครื่องรดีตะกอน 

    127,401.51 120,000.00   

  รวมรำยได้ 375,401.51 270,000.00   

          

  ลูกหนี ้
 

    
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด   2,882,606.52 1,746,787.82  - ค้างช าระค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบรกิาร ตั้งแต ่3 สิงหาคม 2559 ไม่มกีารช าระ 
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      392,243.72 282,600.00 และได้ตั้งเป็นคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสญูไว้แล้วท้ังจ านวน 
  ลดลงระหว่างงวด                       -1,528,062.42 -   

  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      1,746,787.82 2,029,387.82 
  
 

  เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย     ประกอบด้วย:- 
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด       16,000,000.00 16,374,160.00 - เงินกู้ยืม ต้นปี 2558 = 16.0 ล้านบาท (ดอกเบีย้ร้อยละ 8 ต่อปี) 

  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                           374,160.00   -  - ส ารองจ่ายค่าทีปรึกษาการประเมินมูลค่ายุติธรรม = 250,000.- บาท 

  ลดลงระหว่างงวด                        -      (600,000.00) - ส ารองจ่ายค่าสอบบัญชีปี 2560 = 124,160.- บาท 
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      16,374,160.00 15,774,160.00 จ่ายช าระ 600,000 บาทเมือวันท่ี 30 ต.ค.2563 ที่เหลือตั้งค่าเผื่อฯไว้แล้วท้ังจ านวน 
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  ดอกเบี้ยรับ       
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด       4,168,986.30 5,448,986.30 มีการผ่อนช าระดอกเบีย้ครั้งเดียวเมื่อ 25 พ.ย.2558 = 16,438.36 บาท หลังจาก 
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ม.ค.-มิ.ย. 63) 1,280,000.00 1,280,000.00 นั้นไม่มีการผ่อนช าระ จึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเงินต้นและดอกเบี้ย 
  รับช าระระหว่างงวด                       - - ทั้งจ านวน 
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      5,448,986.30 6,728,986.30   
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

3.บจก.พีเออ ีเอ็นเนอร์ย่ี โซลูชั่น (PES) เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย        รายการเงินให้กู้ยืมแก่ บ.ย่อยคงค้างมาตั้งแต่อดีตและได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 
  (ถือหุ้นทางตรง 99.99%) ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด       32,768,730.19 32,768,730.19  จะสูญไว้แล้วท้ังจ านวน  
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      0.00 0.00   
(ธุรกิจ: ออกแบบก่อสร้าง รับเหมาประกอบ
โรงไฟฟ้าพลังงาน 

ลดลงระหว่างงวด                       - - 
  

 และธุรกิจที่เกีย่วข้องกับสิ่งแวดลอ้ม) ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      32,768,730.19 32,768,730.19   
  เจ้ำหนี้กำรค้ำ       
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด        134,883.70 134,883.70   
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      - -   
  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      134,883.70 134,883.70   
  ค่าฝึกอบรมและสัมมนา 65,000.00 116,500.00 ค่าอบรมให้กับพนักงาน PAE 
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

4. Pacific Resources  International 
Limited (BVI) 

เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย     
  รายการเงินให้กู้ยืมแก่ บ.ย่อย และลูกหนี้การค้า คงค้างมาตั้งแต่อดีต และ 

  (ถือหุ้นทางตรง 100.00%) ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด       34,169,402.93 34,169,402.93  ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูไว้แลว้ท้ังจ านวน ปัจจุบันบ.ย่อยหยุดด าเนินธุรกิจ 
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      - -  ตั้งแต่ปี 2544 โดยยังไม่ช าระบญัชี  
(ธุรกิจ: ก่อสร้างและจัดหาบุคลากร) ลดลงระหว่างงวด                       - -   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      34,169,402.93 34,169,402.93   
          
  ลูกหนีก้ำรค้ำ       
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด       10,798,314.67 10,798,314.67  ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูไว้แลว้ท้ังจ านวน  
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      - -   
  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      10,798,314.67 10,798,314.67   
          

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
      
                     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)             บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้า 101 

 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

5. บจก. โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท ์(OASIS) เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย       รายการเงินให้กู้ยืมแก่ บ.ย่อยคงค้างมาตั้งแต่อดตี และไดต้ั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 
  (ถือหุ้นทางตรง 54.94%) ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด       15,055,890.23 15,055,890.23  จะสูญไว้แล้วท้ังจ านวน ปัจจุบันบ.ย่อยมิได้ประกอบกิจการแล้ว โดยยังไม่ช าระ 
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      - -  บัญช ี 

(ธุรกิจ: ให้บริการเช่า อพาร์ทเม้นท์) ลดลงระหว่างงวด                       - -   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      15,055,890.23 15,055,890.23   
  ลูกหนีก้ำรค้ำ       
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด   90,000.00 90,000.00   
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      - -   
  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      90,000.00 90,000.00   
  เจ้ำหนี้กำรค้ำ       
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด        374,300.00 374,300.00   
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      - -   
  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      374,300.00 374,300.00   
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

6. Pacific Resources  International 
Limited (BVI) 

เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย     
  รายการเงินให้กู้ยืมแก่ บ.ย่อย และลูกหนี้การค้า คงค้างมาตั้งแต่อดีต และ 

  (ถือหุ้นทางตรง 100.00%) ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด       34,169,402.93 34,169,402.93  ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูไว้แลว้ท้ังจ านวน ปัจจุบันบ.ย่อยหยุดด าเนินธุรกิจ 
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      - -  ตั้งแต่ปี 2544 โดยยังไม่ช าระบญัชี  
(ธุรกิจ: ก่อสร้างและจัดหาบุคลากร) ลดลงระหว่างงวด                       - -   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      34,169,402.93 34,169,402.93   
  ลูกหนีก้ำรค้ำ       
  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด       10,798,314.67 10,798,314.67  ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูไว้แลว้ท้ังจ านวน  
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      - -   
  ลดลงระหว่างงวด                       - -   
  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด      10,798,314.67 10,798,314.67   
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13. ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ  

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และงบการเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทดังนี ้

งบกำรเงินประจ ำปี 2563 

• ผู้สอบบัญชี  

 นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9922 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

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

กรุงเทพมหานคร 10400 

 • ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในรำยงำนสอบบัญชี 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พี
เออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัท ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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 ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
65.15 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
950.88 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมรวม จ านวน 798.64 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในสภาวะพักการ
ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย 
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางในการให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท 
นอกจากนี้เจ้าหนี้ของบริษัทจ านวน 3 รายได้ยื่นฎีกาต่อศาลเพ่ือคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ พิพากษาให้
บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งให้บริษัทเป็นผู้ท าแผนดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ  ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไขในเรื่องนี้ 

งบกำรเงินประจ ำปี 2562 

 ผู้สอบบัญชี  

นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8622 บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด ส านักงาน

เลขที่ 503/31 ชั้น 18 เอ อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

 ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในรำยงำนสอบบัญชี 

    ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
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กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า   ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

                ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเป็นจ านวน 56.98 ล้านบาท และจ านวน 47.27 ล้านบาท ตามล าดับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการจ านวน 929.05 ล้านบาท และจ านวน 887.22 ล้านบาท ตามล าดับ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการติดลบเป็นจ านวน 744.77 ล้านบาท และจ านวน 695.28 ล้านบาท 

ตามล าดับ และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ

และตั้งลูกหนี้ (บริษัท) เป็นผู้ท าแผนตามพระบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2458 มาตรา 90/10  เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ได้ประกาศค าสั่งให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผนลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และได้แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบเพ่ือยื่น

ค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562  อย่างไรก็ตามภายหลังที่ศาลอุทธรณ์คดี

ช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้คัดค้านในคคีจ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกา

และยื่นฎีกาต่อศาลเพ่ือคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่พิพากษาให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ และตั้งให้

บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางนัดฟังค าสั่งคดีที่มีผู้คัดค้านยื่นค าร้อง

ขออนุญาตฏีกาพร้อมฎีกาคัดค้านค าพิพากษาอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ผลคือศาลมีค าสั่งรับฏีกาของผู้คัดค้านไว้

พิจารณา และให้ลูกหนี้ (บริษัท) ยื่นแก้ฎีกาภายใน 30 วัน นับแต่วันรับค าสั่ง และในส่วนของคดีฟ้ืนฟูกิจการ ศาล

ล้มละลายกลางก าหนดนัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2563 เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ที่กล่าวตลอดจนเรื่องอ่ืนที่กล่าวถึงในหมายเหตุข้อที่ 2  แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญซึ่งอาจ
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เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความ

เชื่อมั่นต่องบการเงินของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 
  

งบกำรเงินประจ ำปี 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 

 ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในรำยงำนกำรสอบบัญชี 

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 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

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 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

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 ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากเรื่องนี้ 
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,012,264                28,638,064                19,981,232                15,135,462                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 87,737,667                98,757,797                45,944,579                49,499,209                
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 75,295,671                72,957,568                39,819,094                44,316,228                
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน -                            
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                            1,299,403                  -                            -                            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน -                            -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            -                            
สินคา้คงเหลือ 6,784,429                  12,271,567                3,483,070                  9,288,361                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,314,963                  -                            -                            -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 218,144,994             213,924,399             109,227,975             118,239,260             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,800,000                  100,000                     -                            -                            
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 2,779,564                  4,089,375                  1,477,848                  1,296,330                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            79,328,543                79,328,543                
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน -                            25,085,559                -                            -                            
เงินมดัจ าโครงการ -                            5,300,000                  -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            -                            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 67,568,676                38,586,948                64,544,675                35,562,948                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 205,316,751             243,980,336             157,637,091             198,610,341             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9,395,100                  -                            3,858,082                  -                            
ค่าความนิยม -                            -                            -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,937,549                  2,382,456                  878,828                     1,142,281                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                            1,750,913                  -                            -                            
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 28,391,073                21,020,660                13,021,762                6,264,767                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,263,425                  3,167,361                  2,007,690                  2,363,298                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 326,452,138             345,463,608             322,754,519             324,568,508             
รวมสินทรัพย์ 544,597,132             559,388,007             431,982,494             442,807,768             

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
หน้ีสินผิดนดัช าระ 658,139,951             596,957,991             613,135,866             555,476,162             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 301,370,221             308,328,705             256,734,810             265,057,150             
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 54,041,604                53,846,037                53,783,037                53,846,037                
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 28,892,548                26,015,007                26,015,007                26,015,007                
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 390,000                     7,392,000                  -                            -                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,300,161                  675,379                     1,798,786                  -                            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 63,434,303                63,434,303                27,588,886                27,588,886                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,625,000                  11,475,000                2,625,000                  2,625,000                  
ประมาณการค่าเบ้ียปรับงานล่าชา้ 56,828,624                56,828,624                56,828,624                56,828,624                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,169,022,412          1,124,953,046          1,038,510,016          987,436,866             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,807,000                  14,053,054                -                            -                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,903,053                  1,869,485                  2,224,818                  -                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                            15,668                       -                            -                            
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 47,400,232                38,943,566                34,963,615                26,323,207                
หน้ีสินตามสญัญาประณีประนอมยอมความ 6,800,000                  -                            -                            -                            
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ 106,305,243             106,305,243             106,305,243             106,305,243             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 174,215,528             161,187,016             143,493,676             132,628,450             
รวมหนีสิ้น 1,343,237,940          1,286,140,062          1,182,003,692          1,120,065,316          

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ต่อ 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
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          

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          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 128,893,569             128,893,569             128,893,569             128,893,569             
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (940,360,932)            (940,360,932)            (940,360,932)            (940,360,932)            
ขาดทุนสะสม (2,822,259,133)         (2,750,984,289)         (2,709,443,601)         (2,636,679,951)         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 67,244,887                67,244,887                -                            -                            

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทั (795,591,843)            (724,316,999)            (750,021,198)            (677,257,548)            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,048,965)                (2,435,056)                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (798,640,808)            (726,752,055)            (750,021,198)            (677,257,548)            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 544,597,132             559,388,007             431,982,494             442,807,768             

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการให้บริการ
รายไดจ้ากการให้บริการตามสญัญา 509,186,141        394,988,039        233,801,906        210,014,061        
รายไดจ้ากการให้บริการผลิตน ้าประปา 616,447               7,111,721            -                       -                       
รวมรายไดจ้ากการให้บริการ 509,802,588        402,099,760        233,801,906        210,014,061        

ตน้ทุนการให้บริการ
ตน้ทุนจากการให้บริการตามสญัญา (436,602,924)       (340,150,683)       (201,563,351)       (192,000,157)       
ตน้ทุนจากการให้บริการผลิตน ้าประปา (2,467,119)           (10,818,097)         -                       -                       
รวมตน้ทุนจากการให้บริการ (439,070,043)       (350,968,780)       (201,563,351)       (192,000,157)       

ก าไรขั้นตน้ 70,732,545          51,130,980          32,238,555          18,013,904          
รายไดอ่ื้น 5,355,714            3,197,714            6,874,216            5,477,758            
ก าไรจากการเขา้แผนฟ้ืนฟู -                       75,523,272          -                       75,523,272          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (300,769)              (902,681)              (520,110)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (71,694,298)         (98,537,257)         (45,307,756)         (63,337,826)         
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและหน้ีสูญ (กลบัรายการ) (1,588,435)           (631,842)              (1,082,173)           (292,510)              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                       (8,549,164)           -                       (6,448,678)           
ตน้ทุนทางการเงิน (65,643,576)         (60,223,521)         (60,811,724)         (57,671,302)         
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้ (63,138,819)         (38,992,499)         (68,088,882)         (29,255,492)         
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (2,015,010)           29,307                 -                       -                       
ขาดทุนส าหรับปี (65,153,829)         (38,963,192)         (68,088,882)         (29,255,492)         

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ต่อ 

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ขาดทุนส าหรับปี (65,153,829)         (38,963,192)         (68,088,882)         (29,255,492)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี:
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,123,007)           -                    (4,674,768)           -                       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (69,276,836)         (38,963,192)         (72,763,650)         (29,255,492)         

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (65,114,370)         (35,306,688)         (68,088,882)         (29,255,492)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (39,459)                (3,656,504)           -                       -                       

(65,153,829)         (38,963,192)         (68,088,882)         (29,255,492)         

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (69,391,228)         (35,306,688)         (72,763,650)         (29,255,492)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 114,392               (3,656,504)           -                       -                       

(69,276,836)         (38,963,192)         (72,763,650)         (29,255,492)         

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทั (บาท) (0.023)                  (0.013)                  (0.025)                  (0.011)                  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

ผลต่างของอัตรา รวม รวม
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนต ่ากว่ามูลค่า แลกเปลี่ยนจากการ องค์ประกอบอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม
เรียกช าระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสามญั ขาดทุนสะสม แปลงค่างบการเงนิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 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)         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                       -                       -                       (35,306,688)        -                           -                              (35,306,688)       (3,656,504)            (38,963,192)           
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                      -                           -                              -                      -                        -                         

รวมขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       (35,306,688)        -                           -                              (35,306,688)       (3,656,504)            (38,963,192)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,770,889,766     128,893,569        (940,360,932)       (2,750,984,289)   67,244,887              67,244,887                 (724,316,999)     (2,435,056)            (726,752,055)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม) 2,770,889,766     128,893,569        (940,360,932)       (2,769,005,396)   67,244,887              67,244,887                 (742,338,106)     (2,435,056)            (744,773,162)         
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรก -                       -                       -                       (1,883,616)          -                           -                              (1,883,616)         (728,301)               (2,611,917)             
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี -                       -                       -                       18,021,107         -                           -                              18,021,107         -                        18,021,107            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 2,770,889,766     128,893,569        (940,360,932)       (2,752,867,905)   67,244,887              67,244,887                 (726,200,615)     (3,163,357)            (729,363,972)         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี -                       -                       -                       (65,114,370)        -                           -                              (65,114,370)       (39,459)                 (65,153,829)           
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       (4,276,858)          -                           -                              (4,276,858)         153,851                (4,123,007)             

รวมขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       (69,391,228)        -                           -                              (69,391,228)       114,392                (69,276,836)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,770,889,766     128,893,569        (940,360,932)       (2,822,259,133)   67,244,887              67,244,887                 (795,591,843)     (3,048,965)            (798,640,808)         

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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(หน่วย : บาท)
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนต ่ากว่ามูลค่า
เรียกช าระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสามญั ขาดทุนสะสม รวม

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,607,424,459)           (648,002,056)              
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                               -                               -                               (29,255,492)                (29,255,492)                
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               

รวมขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (29,255,492)                (29,255,492)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,636,679,951)           (677,257,548)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม) 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,654,701,058)           (695,278,655)              
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี -                               -                               -                               18,021,107                  18,021,107                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,636,679,951)           (677,257,548)              
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี -                               -                               -                               (68,088,882)                (68,088,882)                
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               (4,674,768)                  (4,674,768)                  

รวมขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (72,763,650)                (72,763,650)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,770,889,766             128,893,569                (940,360,932)              (2,709,443,601)           (750,021,198)              

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (63,138,819)         (38,992,499)          (68,088,882)     (29,255,492)     
ปรับปรุงดว้ย

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและหน้ีสูญ 1,588,435            633,783                1,082,173         292,510            
หน้ีสูญไดรั้บคืน -                       -                        (607,811)          -                   
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(โอนกลบั) 815,760               (633,783)               692,603            659,464            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 782,833               1,787,768             -                   75,377              
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 69,924                 -                        -                   -                   
ค่าเส่ือมราคา 26,135,019          27,906,764           13,186,811      13,471,685      
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,620,973            -                        1,735,704         -                   
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 513,907               576,821                263,453            330,759            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                       8,549,064             -                   6,448,678         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                       (31,064)                 -                   (31,064)            
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,550,753)           (1,262,682)            (2,465)              (572,501)          
ก าไรจากการเขา้แผนฟ้ืนฟู -                       (75,523,272)          -                   (75,523,272)     
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1,300,442)           -                        -                   -                   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 7,174,932            9,931,671             5,174,507         8,093,376         
ดอกเบ้ียรับ (100,495)              (198,467)               (672,180)          (572,501)          
ตน้ทุนทางการเงิน 65,643,576          60,223,521           60,811,724      57,671,302      

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 33,254,850          (7,032,375)            13,575,637      (18,911,679)     

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,569,530            (23,326,588)          3,115,008         (18,752,301)     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา (2,108,818)           (23,555,067)          4,497,134         (8,589,583)       
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 25,210,863          1,159,308             -                   -                   
สินคา้คงเหลือ 4,671,378            (1,096,405)            5,112,688         (2,419,039)       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (28,374)                -                        -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 903,936               (6,117,136)            355,608            (455,608)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (9,757,790)           15,138,953           (11,009,077)     20,750,629      
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 195,567               124,522                (63,000)            124,522            
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 2,877,541            (216,875)               -                   (216,875)          
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาประณีประนอมยอมความ (4,000,000)           -                        -                   -                   
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,841,273)           (1,667,461)            (1,208,867)       (1,488,720)       

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 54,947,410          (46,589,124)          14,375,131      (29,958,654)     
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 113,647               224,984                37,440              598,784            
เงินสดรับจากภาษีเงินไดข้อคืน 4,374,863            15,843,887           -                   15,843,887      
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (12,869,987)         (11,797,657)          (6,756,995)       (6,264,767)       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 46,565,933          (42,317,910)          7,655,576         (19,780,750)     

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (976,778)              4,509,136             (181,518)          4,540,324         
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ในบริษทัอ่ืน (3,400,000)           (100,000)               -                   -                   
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,224,883)           (13,619,970)          (1,195,288)       (10,663,446)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 762,619               53,899,804           -                   575,110            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (69,000)                (54,600)                 -                   -                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (11,908,042)         44,634,370           (1,376,806)       (5,548,012)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       500,000                600,000            -                   
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (10,500,000)          -                   -                   
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (13,248,054)         (7,795,000)            -                   -                   
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (2,735,888)           (1,342,485)            (1,567,717)       (191,283)          
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,299,749)           (1,817,256)            (465,283)          (7,408)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (17,283,691)         (20,954,741)          (1,433,000)       (198,691)          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 17,374,200          (18,638,281)          4,845,770         (25,527,453)     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 28,638,064          47,276,345           15,135,462      40,662,915      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 46,012,264          28,638,064           19,981,232      15,135,462      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2562 
31 ธันวำคม 

2561 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2562 
31 ธันวำคม 

2561 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.19 0.19 0.16 0.11 0.12 0.12 

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรคำ้ (เท่ำ) 5.47 4.97 4.72 4.90 5.37 4.78 

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.76 76.24 77.29 74.50 67.96 76.36 

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรคำ้ (เท่ำ) 1.44 1.21 1.18 0.77 0.77 0.73 

ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 253.42 302.79 308.92 472.44 471.90 500.90 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 0.14 0.13 0.05 0.14 0.09 0.08  

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) (0.14) (0.10) -0.54 (0.31) (0.14)  (0.84) 

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) (0.09) (0.05) -0.28 (0.10) (0.04)  (0.24) 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) (0.13) (0.07) -0.31 (0.07) (0.07) (0.34) 

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (%) 0.94 0.72 0.57 0.54 0.47 0.40 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร  

  สถานการณ์พลังงานปี 2563 พบว่า ความต้องการใช้พลังงานเกือบทุกชนิดเชื้อเพลิงลดลง ในขณะที่

พลังงานทดแทนมีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 ไฟฟ้าน าเข้ามีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 ส าหรับสถานการณ์พลังงาน

รายเชื้อเพลิงในปี 2563  การใช้น้ ามันส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 11.5 โดยการใช้น้ ามันดีเซลลดลงร้อยละ 2.6 ส่วน

หนึ่งมาจากการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้งช่วงต้นปี ประกอบกับปัญหาน้ าท่วมใน

หลายพื้นที่ในช่วงปลายปี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การใช้รถเพ่ือเดินทาง

ลดลง การใช้น้ ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลดลงร้อยละ 1.2 จากมาตรการท างานจากที่บ้าน (Work From 

Home) และลดการเดินทางข้ามจังหวัด การใช้น้ ามันเครื่องบิน ลดลงร้อยละ 61.8 เนื่องจากมาตรการระงับการบิน

จากต่างประเทศและลดการบินในประเทศ 

  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีท าให้การบินในประเทศเพ่ิมขึ้น 

ขณะที่ การใช้ LPG ลดลงเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะการใช้ในภาคขนส่ง ลดลงร้อยละ 26.3 จากการปรับลดลงของ

ราคาขายปลีกน้ ามัน ส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ LPG บางส่วนหันมาใช้น้ ามันทดแทน การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม  

ปิโตรเคมี ลดลงร้อยละ 17.7 การใช้ในภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 7.9 และภาคครัวเรือนมีการใช้ลดลงร้อย   

ละ 4.5  ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 8.2 โดยลดลงทุกสาขาเศรษฐกิจ ซึ่งลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ       

ที่ชะลอตัว ด้านการใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ (NGV) ลดลงร้อยละ 28.5 จากผู้ใช้รถยนต์ NGV บางส่วน

เปลี่ยนมาใช้น้ ามันเนื่องจากราคาไม่สูงมากนัก ขณะที่การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 โดยเป็นการ

เพ่ิมขึ้นจากการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม ด้านการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 2.9 โดยลดลงเกือบทุกสาขา โดย

กลุ่มธุรกิจหลักที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคารและไนต์คลับ ซึ่งมีผล   

มาจากมาตรการ Lock Down 

  ส าหรับแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 ซึ่ง สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ 

และนโยบายที่เก่ียวข้องมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน โดย สศช. คาดว่าในปี 2564 อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 ด้านราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก สศช. คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ

เฉลี่ยในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 41.0 – 51.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่

ในช่วง 30.3 – 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตัวลดลงร้อยละ 4.9 ได้

ค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น  

การใช้พลังงานขั้นต้น ปี 2564 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 ถึง 1.9 จากการเพ่ิมขึ้นของพลังงานเกือบทุก

ประเภท ยกเว้นการใช้น้ ามันที่ลดลงร้อยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคาดการณ์ว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีการใช้เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 0.1 ถึง 4.1 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์คาดว่าจะมีการใช้ค่อนข้างทรงตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.1             
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ถึง 0.4 ส่วน การใช้พลังงานทดแทน คาดว่าจะมีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนของภาครัฐ และไฟฟ้าน าเข้า คาดว่าจะมีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 การใช้น้ ามันส าเร็จรูป ปี 2564 คาดว่า

มีการใช้ลดลงร้อยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคาดว่าการใช้น้ ามันเครื่องบิน จะลดลงร้อยละ -45.8 ถึง -51.5 ตามการหด

ตัวของการท่องเที่ยว และ การใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้เป็น Feed stocks ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาด

ว่าจะลดลงร้อยละ -0.7 ถึง -2.7 ส่วนการใช้น้ ามันดีเซล คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 ถึง 1.3 ส่วนการใช้เบนซิน

และแก๊สโซฮอล์ คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 ถึง 0.8 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้

ลดลงร้อยละ -1.0 ถึง -5.5 โดยการใช้ในภาคครัวเรือน คาดว่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 ถึง 2.5 และภาคอุตสาหกรรม 

คาดว่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 ถึง 3.6 ในขณะที่การใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ -12.2 ถึง -15.8 ก๊าซธรรมชาติ 

ปี 2564 คาดว่าการใช้จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 ถึง 4.1 โดยเพ่ิมขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการใช้ใน

ภาคขนส่งคาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่องจากการที่ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับมาใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากคาดว่าราคา

น้ ามันยังคงไม่สูงมากนัก การใช้ไฟฟ้า ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 191,029 ล้านหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

2.0 ตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและตามการด าเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ  

 อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ อัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ ามันดิบตลาดโลก มาตรการในการป้องกันโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะส่งผล

ต่อการใช้พลังงานของประเทศต่อไป 

1) ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 
 ในปี 2563 บริษัทยังคงนโยบายเน้นขยายตัวส าหรับธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซ

ธรรมชาตินอกชายฝั่ง ซึ่งท าให้บริษัทยังคงรักษาระดับการเติบโตในธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามัน

และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้ขยายการบริการด้านบริหารจัดการบุคคลากร

ส าหรับงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 

 ผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรับปี 2563 บริษัท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 509.80 ล้านบาท (รายได้ส่วนใหญ่

มาจากธุรกิจการให้บริการในธุรกิจน้ ามันและก๊าซ จ านวน 233.92 ล้านบาท และงานบริการ NDT (Non-

Destructive Testing) จ านวน 275.26 ล้านบาท )เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 26.78 จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม

ทั้งสิ้น 402.10 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2563 เท่ากับ 65.15 ล้านบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนในอัตรา

ร้อยละ 67.22 จากปี 2562 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 38.96 ล้านบาท  
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อธิบำยสถำนะและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญ 

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีก าไร

ขั้นต้นประมาณ 70.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.87 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึ้นมาจากปี 2562 ที่มีก าไรขั้นต้น

ร้อยละ 12.71 ของรายได้รวมส าหรับความสามารถในการท าก าไรนั้น บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการใช้

สินทรัพย์ติดลบร้อยละ 11.96 และ ติดลบร้อยละ 6.96 ในปี 2563 และ ปี 2562 ตามล าดับ มีอัตราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 8.15 และ ติดลบร้อยละ 5.36 ในปี 2563 และ ปี 2562 ตามล าดับ สาเหตุมา

จากผลประกอบการบริษัทท่ียังคงมีขาดทุนสุทธิ 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

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 ได้พิพากษาให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและตั้ ง

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

2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศค าสั่งดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายเพ่ือยื่น

ค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ภายหลังที่ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัท

ฟ้ืนฟูกิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้คัดค้านในคคีจ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาลเพ่ือคัดค้านค า

พิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่พิพากษาให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ และตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผน 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางนัดฟังค าสั่งคดีที่มีผู้คัดค้านยื่นค าร้องขออนุญาตฏีกาพร้อมฎีกา

คัดค้านค าพิพากษาอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ผลคือศาลมีค าสั่งรับฏีกาของผู้คัดค้านไว้พิจารณา ให้ลูกหนี้ (บริษัท) 

ยื่นแก้ฎีกาภายใน 30 วัน นับแต่วันรับค าสั่ง และนัดพร้อมเพ่ือรอฟังผลการพิจารณาของศาลฏีกาในวันที่           

17 กุมภาพันธ์ 2564 
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สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนและรำยได้จ ำแนกตำมส่วนงำน 

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 509.80 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 3 ธุรกิจหลัก

ได้แก่ (1) รายได้จากการบริการทางอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าชธรรมชาติจ านวน 233.92 ล้านบาท (2) รายได้จาก

งานบริการ NDT (Non-Destructive Testing) 275.26 ล้านบาท (3) รายได้จากการผลิตน้ าประปา 0.62 ล้าน

บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 107.70 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นอัตราร้อยละ 26.78 จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการ

รวมทั้งสิ้น 402.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงแสดงรำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ 

รำยได้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
รำยได้ธุรกิจบริกำรอุตสำหกรรมน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ 209.76 52.17  233.92 45.88 

รำยได้จำกงำนบริกำร NDT 185.23 46.07 275.26 53.99 
รำยได้จำกงำนผลิตน้ ำประปำ 7.11 1.76 0.62 0.13 

รวมรำยได้ 402.10 100.00 509.80 100.00 

  

 

รายได้จากการขายและบริการโดยรวมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทยังคงรักษาฐานธุรกิจด้านน้ ามันและก๊าซ

ธรรมชาติ และธุรกิจด้านการประกอบติดตั้งเป็นหลัก บริษัทได้มุ่ งเน้นขยายธุรกิจงานบริการเพ่ิมขึ้น โดยส่ง

พนักงานฝีมือและเครื่องมืออุปกรณ์ให้เช่าบนแท่นขุดเจาะบริเวณอ่าวไทยด้านใต้ได้มากขึ้น   นอกจากนี้ยังได้ขยาย

การให้บริการบริหารจัดการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  เป็นสัญญา

ผูกพันระยะยาวเพ่ิมข้ึน 
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 ต้นทุนขำยและบริกำร 

ปี 2563 มีต้นทุนขายและบริการ เป็นจ านวนเงิน 439.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.13 ของรายได้จากการขาย

และบริการ เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ จ านวน 350.97  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 

เพ่ิมขึ้นตามรายได้และบริการที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามจากมาตรการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดสัดส่วนต้นทุนขาย

และบริการเมื่อเทียบกับรายได้มีแนวโน้มที่ดีข้ึนจากเดิมปี 2562ร้อยละ 87.28 ลดลงเป็นร้อยละ 86.13 ในปี 2563 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย/บริหำรและหนี้สงสัยจะสูญ                             
ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 73.58 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมี

จ านวน 108.62 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 14.43 ของรายได้จากการขายและบริการ  

2) ภำพรวมฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 544.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.64 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีก่อน สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 218.14 ล้านบาทและที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 326.45 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวมจ านวน 1,343.24 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนคิด

เป็นร้อยละ 87.03 ของหนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ติดลบ 798.64 ล้าน

บาทโดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 46.01 ล้านบาท โดยเป็น

เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
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 สินค้ำคงเหลือและค่ำเสื่อมสภำพ 

ปี 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ านวน 6.78 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 12.27 

ล้านบาท ไม่มีงานระหว่างท าคงเหลือ ณ สิ้นงวด การบริหารจัดการคุณภาพสินค้าคงเหลือสามารถควบคุมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 87.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมี

จ านวน 98.76 ล้านบาท เป็นการลดลงตามประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่ดีขึ้น ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีอายุหนี้

อยู่ในก าหนดช าระ  ส่วนลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกิน 12 เดือน บริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ  

 หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจ านวน 1,343.24 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้ อ่ืนจ านวน 301.37 ล้านบาท และหนี้สินผิดนัดช าระจากสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง

ประมาณ 658.14 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทหยุดช าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 

2559 เนื่องจากอยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตามมาตรา 90/12 ที่ว่าด้วย“สภาวะพักการช าระหนี้             

(Automatic Stay)”   

 อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

          ปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.19 เท่า อยู่ในระดับใกล้เคียงเมื่อเทียบกับปี 2562 

เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเป็นหนี้สินผิดนัดช าระเป็นจ านวน 658.14 ล้านบาทจากการที่บริษัทหยุดช าระเงินต้น

และดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ขณะที่ทรัพย์สินหมุนเวียนประเภทเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดมีจ านวนเพิ่มขึ้น  

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

ในปี 2563 บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 โดยมีก าไรขั้นต้นประมาณ 70.73 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.87 ของรายได้รวม ซึ่งแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2562 ที่มีก าไรขั้นต้นเพียงร้อยละ 9.69 

ของรายได้รวม  ส าหรับความสามารถในการท าก าไรนั้น บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ติดลบร้อย

ละ 11.96  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 8.16 สาเหตุมาจากผลประกอบการบริษัทที่ยังคงมี

ขาดทุนสุทธิ  
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 ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอและจากรายได้การให้บริการระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่

รายหนึ่งซึ่งได้รับการต่ออายุสัญญาอีก 3 ปี ครบก าหนดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565 และสัญญาบริการระยะ

ยาวซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สัญญา

มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ในสัญญา และเริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565 ตามล าดับ อีกทั้ง

การสนับสนุนวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้บริษัทใช้การ

บริหารจัดการด้านเครดิตเทอมกับคู่ค้าเป็นหลักโดยเจรจาเครดิตเทอมกับผู้จ าหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับ

ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจาก

การด าเนินงานในอนาคตเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

 ภำระผูกพัน 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง เพ่ือ

ผูกพันตามสัญญาการค้าของบริษัท จ านวน 179.73 ล้านบาท รวมทั้งภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความซึ่ง

ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยังไม่เสร็จสิ้น  และอยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองกิจการตามมาตรา 

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

3) ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

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  

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ได้พิพากษาให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและตั้ง

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

ช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป ภายหลังที่ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้พิพากษากลับให้บริษัทฟ้ืนฟู

กิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้คัดค้านในคคีจ านวน 3 ราย ได้ยื่นขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาลเพ่ือคัดค้านค า

พิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษที่พิพากษาให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ และตั้งให้บริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้ท าแผน 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางนัดฟังค าสั่งคดีที่มีผู้คัดค้านยื่นค าร้องขออนุญาตฏีกาพร้อมฎีกา

คัดค้านค าพิพากษาอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ผลคือศาลมีค าสั่งรับฏีกาของผู้คัดค้านไว้พิจารณาและให้ลูกหนี้ 

(บริษัท) ยื่นแก้ฎีกาภายใน 30 วัน นับแต่วันรับค าสั่ง ค าสั่ง และนัดพร้อมเพ่ือรอฟังผลการพิจารณาของศาลฏีกาใน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ เพียงพอในการด าเนินงานจากรายได้การให้บริการ

ระยะยาวจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งได้รับการต่ออายุสัญญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สัญญามีอายุ 3 ปีนับ

จากวันที่ในสัญญา และบริษัทยังได้ขยายการให้บริการงานบริหารจัดการบุคคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งเป็นสัญญาผูกพันระยะยาวเพ่ิมขึ้น โดยมีสัญญาบริการระยะยาวซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สัญญามีอายุ 2 ปีนับจากวันที่

ในสัญญา และเริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังได้รับการ

สนับสนุนวงเงินเครดิตจากคู่ค้าเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้าตามปกติของกลุ่มบริษัท จากสภาวะเศรษฐกิจที่

ก าลังเริ่มฟ้ืนตัว อีกทั้งรัฐบาลภาครัฐจะลงทุนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ 

EEC ทั้งที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ 

พ.ร.บ. EEC เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินและศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง 

ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และย่อมส่งผลให้ผลการด าเนินงานในธุรกิจต่างๆของบริษัทเติบโตขึ้น

เช่นกัน 

นอกจากนั้นบริษัทได้ปรับลดหน่วยธุรกิจที่ไม่สร้างผลก าไรและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

ฐานะการเงินปัจจุบัน ส่วนกลยุทธ์ระยะยาวจะขยายธุรกิจของบริษัทจากต้นน้ าไปสู่ปลายน้ า ร่วมกับพันธมิตรสร้าง

โอกาสและเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือที่มีการให้บริการที่ครบวงจร มุ่งเน้นงานบริการด้านงานซ่อม

บ ารุงและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 
PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  
นำยเจริญ  ประจ ำแท่น  

 ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 มีนาคม 2557) 

 อายุ  73  ป ี

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 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 และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน บริษัททาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 ประสบการณ์การท างาน ( 5 ปีย้อนหลัง)  
-  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
-  คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า     

ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
-  รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมธุรกิจพลังงาน 
-  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานโยธาธิการ) 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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ร้อยตรีสำโรช  สว่ำงฤทธิ์ 

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

 อายุ  79  ป ี

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- ประธานกรรมกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

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

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี – 
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นำยปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย  

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤษภาคม  2557) 

 อายุ  57  ป ี

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 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 และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เอ็มวิชั่น จ ากัด (มหาชน)  
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความบริษัท แพลนบี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เป่าจินจง จ ากัด และบริษัทในเครือ 
- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท โชคพีรวัชร จ ากัด เจ้าของโรงแรมอมารีโวค รีสอร์ท  
   แอนด์สปา และ ห้างโวคกระบี่ และบริษัทในเครือ  
- เจ้าของส านักงานทนายความศรีว่องไทย 

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นำงสำวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
(วันที่ไดร้ับแต่งตั้ง 21 พฤษภาคม  2557) 

 อายุ  53  ปี 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แมสเทค ลิงค์ จ ากัด  
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีการเงิน บริษัทเอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน)  

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

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

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นำยอำนนท์ เลขำสถำพร  

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มิถุนายน 2563) 

 อายุ  62  ป ี

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
- อบรมหลักสูตร DAP 79/2552 สมาคมส่งเสิมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  

  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน)  
  - ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร,กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิลลาคอนแทรคเตอร์ จ ากัด  
 - กรรมการบริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด 
 - กรรมการบริษัท โอเอซิส ดีเวล ลอปเม้นท์  
 - กรรมการบริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นำยสมพร  ม่ังมี  

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

 อายุ  52  ป ี

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 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 และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมการบริษทั,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน)  
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ  

บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา บริษัท กลอรี่คอนสตรัคชั่น จ ากัด   

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง) 
- กรรมการบริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นำยวีรพันธ์  ณ ระนอง   

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

 อายุ  59  ป ี

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
- กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน)  
- กรรมการบริษัท พีเออี เทคนิคอลเซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน  

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

 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   

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นำยภำณุวัฒน์ บุญญะกิติ    

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มิถุนายน  2563) 

 อายุ  60  ปี 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- หลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรองรุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2554  

 ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
 - กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
   บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 - กรรมการบริษัท,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี่ แอนด์ มารีน จ ากัด  
 - ทนายความและหัวหน้าส านักงานกฏหมาย ฉฎาธร ใบอนุญาตเลขที่ 2198/2533     

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง)   
 - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท บลิส-เทล จ ากัด (มหาชน) 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นำยกรกฤช ประคองวิทยำ    

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร  
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มิถุนายน 2563) 

 อายุ  58  ปี 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
(บริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (วศ.บ.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 ประสบการณ์การท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน   
 - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอีเอ็มซ ี จ ากัด (มหาชน)  
 - กรรมการบริษัท,กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท พีพีเอส. เอนเนอยี่ แอนด์ มารีน จ ากัด  

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

 ประสบการณ์การท างาน (5ปีย้อนหลัง)   
 - 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอีเอ็มซ ี จ ากัด (มหาชน) 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นำยกิตติ  อธินันท์    

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท   
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 4 ธันวาคม 2561) 

 อายุ  67  ป ี

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

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

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

 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 
- ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความบริษัท สยามวรินทร์นิติการจ ากัด 
- นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
- ทนายความ ส านักงานจักรพรรดิ์ทนายความ 

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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นำงสำววรำภรณ์  วงค์สิงห์โต 

 ต าแหน่ง เลขานุการบริษัท   
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 มกราคม 2559) 

 อายุ  40  ปี 

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท  /    - ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บริษัทย่อย / - ไม่มี – 

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

 ประสบการณ์การท างานและกรรมการอ่ืนๆในปัจจุบัน  
- เลขานุการบริษัท  บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจกรรมหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา / - ไม่มี- 

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

 ประวัติการท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา / -  ไม่มี - 
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บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 
PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
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เอกสำรแนบ 2  
     

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ชื่อ 
บริษัท พีเออี 
(ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท พีเออี  
เอ็นเนอร์ยี่  

โซลูชั่น จ ำกัด 

บริษัท พีเออี 
เทคนิคอล เซอร์วิส 

จ ำกัด 

บริษัท พีพีเอส.  
เอนเนอร์ยี่ แอนด์ มำรีน 

จ ำกัด 

 
1.นำยอำนนท์ เลขำสถำพร 

 
C:E:F 

 
- 

 
A:D:E:F 

 
- 

 
2. นำยสมพร   มั่งมี* 

 
C:D:E:F 

 
C:F 

 
- 

 
- 

 
3.นำยวีรพันธ์ ณ ระนอง 

 
C:E:F 

 
C:F 

 
C 

 
- 

 
4.นำยภำณุวัฒน์ บุญญะกิติ 

 
C:E:F 

 
- 

 
- 

 
B:C:F 

 
5. นำยกรกฤช  ประคองวิทยำ  

 
C:E 

 
- 

 
- 

 
C:F 

 
หมำยเหตุ*  บริษัทพีเออี ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมพร มั่งมี 
ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  

A: = ประธานกรรมการ 
B: = ประธานกรรมการบริหาร        
C: = กรรมการบริษัท 
D: = กรรมการผู้จัดการ      
E: = กรรมการบริหาร     
F: = กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม    
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บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 

PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  
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เอกสำรแนบ 3 
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 

11.3. ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท     
ชื่อ นางสาวนิษฐกานต์    ช้างเกตุ 
สัญชาติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ 

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

ประวัติกำรท ำงำน 
- 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)    

กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
- ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน: สภาวิชาชีพบัญชี 
- ปัจจัยการเกิดทุจริตในภาวะวิกฤต covid19: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
- Adopting data science & automation in IA: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
- COSO ERM 2017: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- สัมมนาประจ าปี 2563 “IA’s New Value Proposal During and After the Crisis  : สมาคมผู้ตรวจ

สอบภายในแห่งประเทศไทย  
ควำมรับผิดชอบ  

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. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร 
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บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 
PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  
– ไม่มี – 
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บริษัท พีเออี (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 
PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
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อ่ืนๆ  
– ไม่มี – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




