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ประวติัความเป็นมา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2552 ใหจัดต้ังบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) เพ่ือดําเนินธุรกิจลงทุนดาน

พลังงานไฟฟาและการจัดฝกอบรมดานระบบไฟฟาแกภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ  

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จดทะเบียนเปนนิติบุคคล เม่ือวันท่ี 14 

ตุลาคม 2552 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105552111043 โดยมีสถาน

ประกอบการตั้งอยูเลขท่ี 200 อาคาร LED ชั้น 4 ถนนงามวงศวาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูถือหุน

ท้ังหมดและ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญท่ีออก

และเรียกชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 144,128,375 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

เปนเงินจํานวน 1,441,283,750 บาท 
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วิสยัทศัน ์(Vision) 

ภารกจิ (Mission) 
วตัถปุระสงคเ์ชิง

ยทุธศาสตร ์

     บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ“เปนผูนําในธุรกิจพลังงานไฟฟาและการ

อนุรักษพลังงานในภูมิภาคอาเซียนภายในป 2020” 

  1. ลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟาและ

การอนุรักษพลังงานในประเทศแบบครบวงจร 

  2. เปนกลไกของภาครัฐในการสงเสริมลงทุน

แ ล ะ เ ป น แ หล ง ข อ มู ล อ า ง อิ ง  ( Market 

Reference) ดานพลังงานทดแทนและการ

อนุรักษพลังงานของรัฐ 

 3. ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟา

และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในภูมิภาค 

การดําเนินธุรกิจของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ แบงเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 :  มุงเนนการลงทุน/รวมลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ทดแทนแบบครบวงจรในประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือการประหยัด

พลงังานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 : เพ่ิมศักยภาพงานอบรมและเปนท่ีปรึกษาดาน

วิศวกรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 : ขยายการลงทุน/รวมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟา

และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องในตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 : รวมลงทุนในธุรกิจท่ีสามารถดําเนินการไดดีและมี

โอกาสเติบโตในอนาคต 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและสงเสริม

การดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาลท่ีดี
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แนวนโยบายของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคต่อ บรษิทั พีอีเอ เอ็นคอมฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทกจิการ/ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
  

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ตระหนักถึงความทาทายของธุรกิจพลังงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากความ

ตองการพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากจํานวนประชากร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายดานพลังงานท่ี

มุงเนนความม่ันคงในการผลิตไฟฟาควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 

 1. ลงทุนและรวมลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศโดยการแสวงหาและพัฒนาพลังงาน

ทดแทนหรือพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไมกอใหเกิดมลภาวะ การนําของเสียหรือเศษ

วัสดุท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต หรือกระบวนการแปรรูปของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการนําพืชพลังงาน

หรือพลังงานจากแหลงธรรมชาติมาผลิตเปนพลังงานไฟฟา การเปนกลไกสําคัญของภาครัฐในการสงเสริมการ

ลงทุนดานพลังงานทดแทน ซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของ

ภาครัฐ 

 2. สนับสนุนการสรางศักยภาพดานวิศวกรรมไฟฟาใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงการ

ลงทุนและใหบริการในธุรกิจประหยัดพลังงานและอนุรักษพลังงาน โดยการจัดหาอุปกรณประหยัดพลังงานใน

ระบบตางๆ รวมถึงใหบริการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และ

บานอยูอาศัย ดังนี้ 

 - Energy Service Company (ESCO) : บริการจัดการพลังงานแบบครบวงจร ตั้งแตตรวจ 

วิเคราะห จัดหา และติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน รวมถึงตรวจพิสูจนผลประหยัด บํารุงรักษาอุปกรณหรือ

ระบบท่ีติดตั้งโดยมีการรับประกันผลการประหยัด (Guarantee Saving) 

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เปนบริษัทในเครือของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงถือวาเปน “Investment 

Arm of PEA” ดังนั้น จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน เพ่ือให กฟภ. บรรลุผลสําเร็จตามตําแหนงทาง

ยุทธศาสตรแตละระยะได โดยวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของ กฟภ. ใน SO 4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน จะพบวา ปจจุบัน กฟภ. ใหความสําคัญกับการแสวงหาโอกาสในการ

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่องท้ังในและตางประเทศ ผานกลไกการดําเนินงานท้ัง กฟภ. และบริษัทในเครือ เพ่ือเปนการ

ขยายการเติบโตทางธุรกิจ และพัฒนาความสามารถในการสรางรายไดในองคกรอยางยั่งยืน 
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 - Energy Audit : ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานโดยเฉพาะ เพ่ือหาแนวทางการปรับลด

การใชพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชพลังงานในระบบ เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง ระบบทํา

ความเย็น (Chiller System) ระบบหมอตมไอน้ํา (Boiler System) เปนตน 

 - Energy Consultant : เปนท่ีปรกึษาการจัดการพลังงาน แนะนําการจัดการพลังงานหรือการ

อบรมใหความรูแกพนักงานของโรงงานและอาคาร รวมถึงจัดทําคูมือหรือรายงานตางๆ ตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

 3. ใหบริการฝกอบรมดานวิศวกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานระบบไฟฟาและ

พลังงานแกหนวยงานตางๆ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากร

กับผูเขารับการอบรม โดยทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) และหนวยงาน

ตางๆ ซ่ึงสอดรับกับหลักสูตรดานวิศวกรรมท่ีหลากหลาย เชน หลักสูตรการทํางานเก่ียวกับสายสื่อสารของ

หนวยงาน ภายนอกบนเสาไฟฟาของ กฟภ., หลักสูตรการประยุกตใชเครื่องมือเพ่ือบํารุงรักษาระบบไฟฟาใน

โรงงานอุตสาหกรรม,  หลักสูตรการบํารุ งรักษาระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ,  หลักสูตร 

"Electricity/Power Utility Safety Management system", หลักสูตร "การประยุกตใชเครื่องมือเพ่ือ

บํารุงรักษาระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม" เปนตน 

 4. ลงทุนและรวมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟาและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในตางประเทศ เปนการ

ขยายการลงทุนและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจรวมกับพันธมิตรในการรวมลงทุนในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ถือเปนตัวแทนหนึ่งของรัฐท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและเปนประโยชนกับธุรกิจของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค โดยสรางความเติบโตทางธุรกิจและสามารถสรางรายไดกลับเขาประเทศ ผานแผนการ

ลงทุนตางๆ เชน แผนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงอ่ืนๆ การกอสรางและ

ปรับปรุงสถานีไฟฟาและสายสง เปนตน 

 

 

 

  

ท่ีตัง้สํานกังาน 

 

  

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

อาคาร LED ช้ัน 4 (สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค) 

เลขท่ี : 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท      : 0-2590-9401  

โทรสาร       : 0-2590-9405 

Website       : www.pea-encom.com    
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกจิการ 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร (Driving Forces) โดยแบงออกเปน 2 กลุม 

 1. บริบทโลกในอนาคต (Megatrend) คือ ปจจัยขับเคลื่อนท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกผาน

ชองทางการผลิตของธุรกิจ  การทํางานของแรงงาน การซ้ือของผูบริโภค รวมถึงบทบาทภาครัฐ ซ่ึงปจจัย

ดังกลาวเปนแนวโนมท่ีมองภาพในระยะปานกลาง – ยาว โดยกระทบอุตสาหกรรมไฟฟา ซ่ึงประเด็นสําคัญท่ี

จําเปนตองติดตาม 5 Megatrends ดังนี้ 

  1.1 เทคโนโลยีนวัตกรรม (Technological Advance) พัฒนาการทางดานเทคโนโลยีท่ี

นอกจากจะรุดหนาไปเรื่อยๆ แลวยังสามารถเขาถึงไดงายข้ึน แพรหลายกวางขวางมากข้ึน ดวยราคาท่ีถูกลง 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยยิ่งข้ึน จะเขามามีอิทธิพลในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการและอุตสาหกรรม ท้ังใน

เรื่องของการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน รวมถึงการพลิกโฉมอุตสาหกรรม

อยางหลีกเลี่ยงไมได 

  1.2 การเปล่ียนแปลงเชิงสังคม (Social and Demographics) การเปลี่ยนแปลงของจํานวน

ประชากรท่ีคาดวาจะเพ่ิมสูงข้ึนหรือลดลงอยางรวดเร็ว และการเพ่ิมข้ึนของสังคมเมืองในอีก 10 ปขางหนาจะ

สงผลกระทบตอแรงกดดันในเรื่องการใชทรัพยากรอยางมีนัยสําคัญ รวมท้ังรูปแบบและพฤติกรรมการดําเนิน

ชีวิตของบุคคล บรรทัดฐานและคานิยมทางสังคม  

  1.3 ความเปนเมือง เปน Megatrends ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนสูงและจะมีผลตอเศรษฐกิจโลกสูง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักถึงพลังงานในอนาคต (Future of energy) และการตระหนักถึงสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี (Health, Wellness and Well-being) โดยมีการคาดการณวาในอีกประมาณ 10 ปขางหนา 

จํานวนประชากรโลกจะมากกวา 1 พันลานคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีกําลังพัฒนา สวนในประเทศ

ไทย ความเปนเมืองยังอยูในระดับท่ีตองมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้อีกดานหนึ่งของการ

เปลี่ยนแปลงเชิงสังคม คือ ประชากรโลกจะกลายเปนสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ (Aged Society) ในอีก 35 ป 

ขางหนา แตประเทศไทยกําลังกาวสูเปน Aged Society ในอีก 5 ปขางหนา ซ่ึงจะสงผลกระทบตอประชากร

วัยทํางานท่ีจะมีความรับผิดชอบตอผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 

  1.4 การขาดแคลนทรัพยากรและผลกระทบจากปญหาสภาพภูมิอากาศ (Environmental 

Challenges) ไมไดสงผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเทานั้น แตยังกระทบถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

อีกดวย โดยมีการคาดการณวาความตองการพลังงานในโลกจะเพ่ิมอีก 50% ของความตองการพลังงานใน

ปจจุบัน ซ่ึงในป 2573 สะทอนใหเห็นถึงความทาทายดานพลังงาน 

 1.5 ความเช่ือมโยงและพ่ึงพิงกันระหวางประเทศ (Globalization and Connectivity) 

โลกเราตอนนี้ กําลังอยู ในยุคของการเปลี่ยนผานครั้งสําคัญจากการปฏิวัติ อุตสาหกรรม ( Industrial 

Revolution) มาสูการปฏิวัติของขอมูลสารสนเทศ (Information Revolution) การเชื่อมโยงและพ่ึงพากัน

ระหวางประเทศท่ีมากข้ึน ปจจุบันการเติบโตของการคาระหวางประเทศคอนขางชะลอตัวจากหลายๆปจจัย 

ท้ังเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ แตอยางไรก็ตามการเติบโตของตลาดทุน (Capital Market) และ
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การไหลเวียนของขอมูล (Data Flow) ยังคงเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีการคาดการณวาการปฏิวัติโลกาภิ

วัตน (Globalization) กําลังเขาสูระยะท่ี 3 วาดวยการเชื่อมตอกันของขอมูลท่ัวท้ังโลก 

 1.6 การเปล่ียนข้ัวทางเศรษฐกิจและการเมือง (Emerging Economy Growth and 

Dynamism) การเปลี่ยนถายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจจากกลุมประเทศมหาอํานาจไปสูตลาดเกิดใหม จากการ

เติบโตของเศรษฐกิจของกลุมประเทศในทวีปเอเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง

สงผลตอความตองการดานพลังงานไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. แนวโนมและทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา (Electricity Trends) ไดแก แนวโนม

การใชพลังงานไฟฟา การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสงผลตออุตสาหกรรมไฟฟา และนโยบายท่ีสําคัญของประเทศ 

และหนวยงานกํากับ สรุปไดดังนี้ 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีคอนขางสูงของประเทศในภูมิภาคเอเชีย นําไปสูความตองการใช

พลังงานในภูมิภาคเอเชียท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการพลังงานน้ํามัน และพลังงาน

ไฟฟา ซ่ึงคาดการณวาในอนาคตอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชียจะเติบโตกวาอุตสาหกรรมพลังงานใน

กลุมประเทศยุโรปและสหรัฐฯ 

 ผลประกอบการของผูใหบริการดานธุรกิจพลังงาน ชวงป พ.ศ. 2555 – 2558 รายไดจากธุรกิจ

หลักดานสาธารณูปโภคแบบดั้งเดิม (Traditional Utilities)โดนกดดันใหลดลงเหมือนกันหมดท่ัวโลก โดย

บริษัทในทวีปเอเชียแปซิฟกมีผลประกอบการลดลงจาก 1,200 ลานเหรียญเปน 1,000 ลานเหรียญ หาก

พิจารณาผลประกอบการโดยแบงตามประเภทของบริษัท พบวา ผูใหบริการสาธารณูปโภค (Multi Utilities) มี

รายไดลดลง 20% ผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) และ รายยอย (SPP) มีรายไดลดลง 12% และ 9% ตามลําดับ ผู

ใหบริการกาซธรรมชาติ (Gas Utilities) มีรายไดลดลง 2% ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Providers) มีรายไดลดลง 21% ผูใหบริการน้ําประปา (Water Utilities) มีรายไดลดลง 6% โดยสาเหตุท่ี

สําคัญประการหนึ่งท่ีกระทบตอผลประกอบการหลักของผูประกอบการในธุรกิจพลังงาน คือการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูบริโภคหรือผูใชไฟ ซ่ึงบริษัทท่ัวโลกเล็งเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ครั้งนี้ จึงมีการปรับธุรกิจของตัวเองใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโนม้ในอนาคต 

 ประเด็นหลักๆ ในการปรับตัวของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาคือการนําเทคโนโลยีใหมๆ มา

ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองและตรงกับความตองการของผูบริโภคมากข้ึน ประเด็นของ

เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีสงผลตอความกาวหนาและสิ่งท่ีอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาจําเปนตองปรับตัว  เชน 

 1. เทคโนโลยี Smart Grid ท่ีสามารถรองรับแหลงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจํานวนมากท่ี

กระจายอยูท่ัวไป รวมถึงการรองรับการพัฒนารถยนตไฟฟาท่ีจะเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในอนาคต และเปดโอกาส

ใหผูใชไฟฟาสามารถบริหารจัดการการใชไฟฟาใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใชไฟฟาในแตละวันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เทคโนโลยี Renewable Energy การเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา จาก 

แหลงพลังงานดั้งเดิม เชน ถานหิน ไปใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงนําไปสูการนําพลังงาน

หมุนเวียนมาใชดานอ่ืนๆ ดวย เชน รถยนตพลังงานไฟฟา 

 3. เทคโนโลยี Energy Storage การจัดเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอรี่ สืบเนื่องมาจากการผลิต

พลังงานท่ีกระจายไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ทําใหเกิดความไมแนนอนในการผลิตไฟฟา เทคโนโลยีแบตเตอรี่จึงถูก

พัฒนาข้ึนควบคูกันไป เพ่ือเก็บกักพลังงานไฟฟาใชเปนพลังงานสํารอง 

 4. เทคโนโลยี IoT การเชื่อมตออุปกรณทุกอยางเขาดวยกัน โดยใชระบบอินเตอรเน็ตและสัญญาณ 

เชื่อมตอตาง ๆ เพ่ือใหสามารถสื่อสารและควบคุมอุปกรณจากจุดเดียวได ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกใหแก

ผูใชงาน 

 5. เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) การเพ่ิมข้ึนของระบบปญญาประดิษฐและหุนยนต 

รวมถึงระบบอัตโนมัติตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือลดความเสี่ยงในการทํางานใหแกบุคลากร และชวย

ลดการใชทรัพยากรบุคคลในงานกิจวัตรซํ้า 

 6. เทคโนโลยี Smart Home ท่ีใชเทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณตางๆ ภายในบาน เพ่ือบริหารจัด

การพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกแกผูอยูอาศัย มีระบบรักษา

ความปลอดภัยอัตโนมัติท้ังภายในและรอบตัวบาน  

 7. เทคโนโลยี Electronic Vehicle (EV) ในอนาคตมีแนวโนมจะลดการใชพลังงานฟอสซิล 

เปลี่ยนเปนการใชพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อน ซ่ึง ณ สิ้นป 2560 มีปริมาณรถ EV สูงกวา 2 ลานคัน เพ่ิมข้ึน

เกือบ 50% จากปกอน ในขณะท่ีปริมาณสถานีชารจรถยนตไฟฟา (Charging Station) 
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โครงสรา้งการบรหิารของบรษิทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

 

ฝายบัญชีและการเงิน ฝายกลยุทธและพัฒนาธุริจ ฝายอํานวยการ ฝายกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัท 

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

หนวยธุรกิจลงทุน

พลังงานทดแทน 

หนวยธุรกิจ       

จัดการพลังงาน 

หนวยธุรกิจพลังงาน

แสงอาทิตย 

หนวยธุรกิจ

วิศวกรรม 
หนวยธุรกิจ

ตางประเทศ 

หนวยธุรกิจ

ฝกอบรม 

หนวยธุรกิจ      

ยานยนตไฟฟา 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 
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     - หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน (PD16) 
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ 

¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - อนุกรรมการ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาจรวดนําวิถีแหงชาติใหแกสภาวิจยัแหงชาติ พ.ศ. 2526 
     - อาจารยพิเศษบรรยายทางดานการแปรรูปพลังงาน ใหแก โรงเรียนนายเรือ เมื่อ พ.ศ. 2527-2534 
     - คณะท่ีปรึกษาฝายเทคนิคศนูยอํานวยการสรางอาวุธ ใหแก ศูนยอํานวยการสรางอาวุธกองทัพบก เมื่อ พ.ศ. 2530 
     - อนุกรรมการคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม ใหแก กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ. 2531 
     - วิทยากรรับเชิญจากกรมชางโยธาทหารอากาศ ใหแก กองทัพอากาศ เมื่อ พ.ศ. 2532 
     - วิทยากรรับเชิญฝายวิศวกรรม ใหแก กฟผ. เมื่อ พ.ศ. 2533 
     - วิทยากรรับเชิญสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ใหแก ส.ส.ท. เมื่อ พ.ศ. 2534-2538 
     - ท่ีปรึกษาทางดานการปองกันการปลอมแปลงบัตรประชาชนใหแกกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2536 
     - อนุกรรมการฝายเทคนิคคณะกรรมการโครงการฉลากสเีขียว ใหแกกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ. 2538 
     - วิทยากรรับเชิญทางดานอาณัตสิัญญาณไฟ ใหแก การรถไฟแหงประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2541 
     - วิทยากรรับเชิญทางดานแบตเตอรี่และเครื่องประจุแบตเตอรี่ ใหแก กฟภ. เมื่อ พ.ศ. 2546 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบรษิทั 
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นางญาใจ พฒันสขุวสนัต ์
ตาํแหนง่ : กรรมการ 

นายยอดพจน ์วงศร์กัมิตร 
ตาํแหนง่ : กรรมการ 

ÇÑ¹à¡Ô´ 

     - 4 พฤศจิกายน 2501 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
     - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมธิราช 
     - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
     - ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - การบัญชี 
     - การบริหารจัดการธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจ 
     - กฎหมายการปกครอง และกฎหมายรัฐวิสาหกิจ 
     - การกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

ÇÑ¹à¡Ô´ 

     - 7 ธันวาคม 2502 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
     - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) MTSU, USA 
     - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 21 ตลท. 
     - วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร Leadership Succession 
Program (LSP) รุนท่ี 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกร
ภาครัฐ 
     - ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตรการบรหิารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนท่ี 9 สถาบันพระปกเกลา 
     - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP6/2013) และ Director Certification Program 
(DCP111/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - สาขาความเช่ียวชาญหลัก ดานพลังงาน การ
บริหารธุรกิจและสังคม 
     - สาขาความเช่ียวชาญยอย ดานพลังงานทดแทน 
การตลาด และความรับผดิชอบตอสังคม 
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ศาสตราจารย ์ดร.วีรกร ออ่งสกลุ 
ตาํแหนง่ : กรรมการ        

ผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์ญุชยั โสวรรณวณิชกลุ    
ตาํแหนง่ : กรรมการ        

ÇÑ¹à¡Ô´ 

     - 10 มิถุนายน 2510 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     - ปริญญาโท MSin Electrical Engineering Texas 
A&M University 
     - ปริญญาเอก PhDin Electrical Engineering Texas 
A&M University 
     - Director Accreditation Program สถาบันสงเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
     - CFA Institute, USA 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - Artificial Intelligence Applications to Power 
System Optimization 
     - Power System Operation & Control 
     - Energy Risk & Financial Risk Management 

 

ÇÑ¹à¡Ô´ 

     - 28 พฤษภาคม 2501 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร เครือขาย
คอมพิวเตอร Software 
     - ดานธรรมาภิบาลและ CSR  
     - การกําหนดยุทธศาสตรความยั่งยืนขององคกร 
     - ความรูพลังงานหมุนเวียน 
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นายเกตปัุญญา  วงศีล 

ตาํแหนง่ : กรรมการ 

นายพลัลภ ภญิโญวิวฒัน ์

ตาํแหนง่ : กรรมการ            

ÇÑ¹à¡Ô´ 

     - 30 กรกฎาคม 2504 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
     - ปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - ความรู ความชํานาญ เรื่อง ทํานิติกรรมสัญญา ตรวจ
รางสัญญา สญัญาทางปกครอง กฎหมายปกครอง 
     - ความรู ความชํานาญ ทางดานพลังงานทดแทน โซลาร
เซลล Solar Rooftop กังหันลม พลังงานชีวมวล 

 

ÇÑ¹à¡Ô´ 

     - 16 กันยายน 2500 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
     - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
   
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงาน
ไฟฟา การอนุรักษพลังงาน และการลงทุนโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทน 
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ดร.แนบบญุ หนุเจริญ 
ตาํแหนง่ : กรรมการ 

นายเขมรตัน ์ ศาสตรป์รีชา 
ตาํแหนง่ : กรรมการ 

ÇÑ¹à¡Ô´ 

     - 20 กันยายน 2514 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - Ph.D. (Electrical Engineering), Purdue University 
     - M.Sc. (Electrical Engineering), Purdue University 
     - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - ผลงานวิจัยดานพลวัตและการควบคุมระบบไฟฟา 
สมารทกริด และโครงขายพลังงานในอนาคต 
     - บทความวิจัยในฐานขอมูลระดับนานาชาติ กวา 40 
ฉบับ การอางอิง 169 
     - ประสบการณโครงการวิจยั กวา 20 โครงการ, โครงการ
ท่ีปรึกษา กวา 10 โครงการ 
     - วิทยากรฝกอบรม กวา 20 หลักสตูร, ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธปริญญาเอก 5 คน 

 

ÇÑ¹à¡Ô´ 

     - 12 มิถุนายน 2505 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟากําลัง) 
     - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร 
  
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - การบริหารองคกรในธุรกิจจาํหนายไฟฟา 
     - ชํานาญทางดานวิศวกรรมระบบไฟฟา 
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คณะผ ูบ้รหิาร 

 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

1. นายเขมรัตน   ศาสตรปรีชา  ตําแหนง รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายประจักษุ   อุดหนุน  ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญ 

3. นายสมศักดิ์   วัฒนศิริ   ตําแหนง รักษาการ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

4. นางกนกพร  สุภาไชยกิจ ตําแหนง ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

5. นายนรศักดิ์  สุวรรณะบุณย ตําแหนง รักษาการ ผูจัดการฝายกฎหมาย 

6. นางสาวขนิษฐา  สุทธิเสวันต  ตําแหนง ผูจัดการฝายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ 

7. นางสาวสมิตา  อินทรพงษ  ตําแหนง ผูจัดการฝายอํานวยการ 

8. นายวชิระ   พิทักษตันสกุล  ตําแหนง ผูจัดการหนวยธุรกิจลงทุนพลังงานทดแทน 

9. นายทรงศักดิ์  สกุลนิยมพร ตําแหนง ผูจัดการหนวยธุรกิจตางประเทศ 

10. ดร.ยุทธพงศ   ทัพผดุง  ตําแหนง รักษาการ ผูจัดการหนวยธุรกิจจัดการพลังงาน 

     ตําแหนง ผูจัดการหนวยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย 

11. นายจักรี  กิจบัญชา  ตําแหนง ผูจัดการหนวยธุรกิจวิศวกรรม 

12. นางสาวรวมพร สมจิตต  ตําแหนง ผูจัดการหนวยธุรกิจฝกอบรม 

13. นายทิตติ  ตระกูลสินทอง ตําแหนง ผูจัดการหนวยธุรกิจยานยนตไฟฟา 
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อตัรากาํลงั 

  

  จํานวนพนักงานท้ังหมดในปจจุบันของบริษัทฯ 

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีพนักงานท้ังหมด 115 คน ประกอบดวย รักษาการ กรรมการผูจัดการ

ใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ พนักงานประจํา และพนักงานสัญญาจาง รวมจํานวน 42 คน พนักงาน 

Secondment จํานวน 3 คน และพนักงานยืมตัวจาก กฟภ. จํานวน 70 คน 

 

     (สถานะ ธ.ค. 2561) 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากรท้ังหมด 

บุคลากรประจํา สัญญาจาง Secondment  
พนักงานยืมตัว

จาก กฟภ. 

1) สํานักกรรมการผูจัดการใหญ - - - 2 

2) ฝายบัญชีและการเงิน 4 1 - 2 

3) ฝายตรวจสอบภายใน 1 - - 2 

4) ฝายกฎหมาย 2 1 - - 

5) ฝายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ 3 - - 4 

6) ฝายอํานวยการ 5 - - 3 

7) หนวยธุรกิจลงทุนพลังงานทดแทน 1 1 - 6 

8) หนวยธุรกิจจัดการพลังงาน 5 2 - 5 

9) หนวยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย 6 - 1 4 

10) หนวยธุรกิจวิศวกรรม 1 1 - 6 

11) หนวยธุรกิจลงทุนตางประเทศ 2 - - 6 

12) หนวยธุรกิจยานยนตไฟฟา 2 - 1 15 

13) หนวยธุรกิจฝกอบรม 1 3 1 7 

14) กลุมงานพิเศษ - - - 8 

รวม 33 9 3 70 
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โครงสรา้งเงินทนุ 
 

1) โครงสรางผูถือหุน 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูถือหุน 100% 

2) เงินทุนของบริษัท 

- ทุนจดทะเบียนเริ่มตน 100,000,000 บาท 

- ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,441,283,750 บาท (อางอิงจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561)  

 3) งบประมาณท่ีไดรับ 

 

 

 

 

 

ดําเนินการ เปาเบิกจาย ดําเนินการ เปาเบิกจาย ดําเนินการ เปาเบิกจาย

งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ

1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายป

    - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ -         -         -        -         -         -        3.00       2.40       -        

    - หมวดเครื่องมือเครื่องใชขนาดเล็ก 0.50        0.50        0.88       0.50        0.50        0.47       0.50       0.50       0.50       

    - หมวดสํารองกรณีจําเปนเรงดวน -         -         -        125.20    -         0.23       50.00     -        25.83     

รวมงบลงทุนอนุมัติรายป 0.50       0.50       0.88       125.70    0.50       0.70       53.50     2.90       26.33     

2. งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว 1,779.96  1,671.60  0.73       733.80    629.65    0.73       3,558.60 2,556.25 285.05   

รวมแผนระยะยาว 1,779.96  1,671.60  0.73       733.80    629.65    0.73       3,558.60 2,556.25 285.05   

รวม 1,780.46  1,672.10  1.62       859.50    630.15    1.44       3,612.10 2,559.15 311.38   

ป 2561

ครม.อนุมัติ
เบิกจายจริง

เงินงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายเงิน (งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกต+ิแผนระยะยาว)

ยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561)

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ผลการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําป 2559 - 2561

หนวย : ลานบาท

รายการ / แหลงเงินลงทุน
ป 2559 ป 2560

เบิกจายจริง เบิกจายจริง
ครม.อนุมัติ ครม.อนุมัติ
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาบริษัท พีอีเอ เอ็น
คอมฯ รวมลงทุนดานพลังงานทดแทนในประเทศ 
อาทิ เชน แผนงานการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยรวมกับบริษัท โซลา เพาเวอร จํากัด 
จํานวน 4 โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร เลย และ
ขอนแกน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค ให
เปนผูลงทุนกอสรางโรงไฟฟาจากการกําจัดขยะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการ
ดํ า เนินการ  นอกจากนี้บริ ษัทได รั บอนุ มัติ จาก
คณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดตั้ง/รวมทุน บริษัทในเครือ
ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จํานวน 3 บริษัทเพ่ือ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟาประชารัฐ สําหรับพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ในสวนของแผนงานผลิตไฟฟา
ชุมชนจากชีวมวล โดยเขาระบบจําหนายของ กฟภ. 
รวม 12 MW นอกจากนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได
รวมลงทุนกับบริษัทพลังงานไทยเสริมสุข จํากัด เพ่ือ
ดําเนินโครงการบาเจาะไบโอกาซ ท่ี จังหวัดนราธิวาส 
โดยนําน้ําเสียจากกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบมา
ผลิตกระแสไฟฟา คาดวาจะเปดจายไฟในเชิงพาณิชย
ประมาณเดือนเมษายน 2562 สําหรับการลงทุนใน
ตางประเทศ ปจจุบันอยูระหวางการเจรจาและศึกษา
ความเปนไปไดเพ่ือรวมลงทุนโครงการผลิตไฟฟาจาก
แสงอาทิตย ,โครงการโรงไฟฟาพลังงานผสมผสานท่ี
ประเทศเมียนมา เปนตน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดจัดทําแผนการ
ลงทุนระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคา 5 ป (พ.ศ.2560-2564) มีเปาหมายการ
ลงทุน 200 MW กรอบวงเงินลงทุนรวม 8,000 ลาน
บาท ประกอบดวยสวนทุนของบริษัทฯ 2,000 ลาน
บาทและ เ งิน กู  6 ,000  ล านบาท สํ าหรั บกา ร
ดําเนินงานในป 2561 ไดดําเนินการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา และจายไฟแลว
ประมาณ 2.3 MW ลงนามในสัญญาเพ่ือกอสราง
ประมาณ 10 MW และอยูระหวางนําเสนอโครงการ
อีกประมาณ 57 MW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2561    20 
                                                                                  ºÃÔÉÑ· ¾ÕÍÕàÍ àÍç¹¤ÍÁ ÍÔ¹àµÍÃ�à¹ªÑè¹á¹Å í̈Ò¡Ñ́  

 

 

 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดมีการนํารองการใช

ยานยนตไฟฟาในกลุมรถยนตสาธารณะโดยเปลี่ยน

รถตุกตุกท่ีใชน้ํามันใหเปนรถสามลอไฟฟา เปนตัวแทน

จําหนายรถยนตไฟฟา FOMM ของบริษัท เอฟโอเอ็ม

เ อ็ ม  เอ เชี ย  จํ า กั ด  และ เป นตั วแทนจํ าหน าย

จักรยานยนตไฟฟา เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายของ

ภาครัฐลดการใชน้ํามันและลดการปลดปลอยมลพิษ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้บริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความ

เปนไปไดในการลงทุนธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage) เพ่ือขยายฐานการทําธุรกิจของ
บริษัทในการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ Disruptive Technology 

 

    
 

 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ใหบริการงานท่ีปรึกษา

ดานวิศวกรรมและการบริหารจัดการดานการใช
พลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุน
และใหบริการในธุรกิจประหยัดพลังงานและอนุรักษ
พลังงาน โดยการจัดหาอุปกรณประหยัดพลังงานใน
ระบบตางๆ เชน อุปกรณในระบบแสงสวาง อุปกรณ
ในระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมตรวจสอบการ
ทํางานของระบบในโรงงาน อาคาร และรถไฟฟา เปน
ตน รวมถึงใหบริการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และบานอยู
อาศัย โดยในปท่ีผานมาไดมีการจําหนายผลิตภัณฑ
หลอดไฟ LED ภายใตชื่อ ENCOM LED ในศูนยรวม
จําหนายสินคาบานและวัสดุกอสราง รวมประมาณ 
20 สาขา และมีการใหบริการสําหรับหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน เชน โครงการโรงงานเภสัช
กรรมแอตแลนติด โครงการ LPN พระราม 9 
โครงการสหกรณ กฟภ. ฯลฯ เปนตน 
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การใหบริการฝกอบรมดานวิศวกรรมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานระบบไฟฟา
และพลังงานแกหนวยงานตางๆ ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาค และหนวยงานตางๆ มีหลักสูตร
ท่ีหลากหลาย เชน  หลักสูตร “การทํางานเก่ียวกับสาย
สื่อสารของหนวยงานภายนอกบนเสาไฟฟาของ กฟภ.” 
หลักสูตรการประยุกตใชเครื่องมือเพ่ือบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการบํารุงรักษา
ระบบผลิตไฟฟ าพลั งงานแสงอาทิตย  หลักสูตร 
"Electricity/Power Utility Safety Management 
system" หลักสูตร "การประยุกตใชเครื่องมือเพ่ือ
บํารุงรักษาระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม" เปนตน   

ในป ท่ีผ านมาได ใหบริการลูกค าท้ังในและ
ตางประเทศ รวมถึงภาครัฐและเอกชน เชน โครงการ 
Medium-Voltage Sub-Transmission Expansion 
Sector ใหกับการไฟฟาราชอาณาจักรกัมพูชา, 
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประชาสัมพันธและสื่อสาร
องคกรในยุคดิจิทัล” ใหกับ ELECTRICITE DU LAOS 
(EDL) และ ฝกอบรม "Hotline bypass training in 
Thailand" ใหกับวิศวกรของการไฟฟาเวียดนาม (EVN 
HCMC และ Khanh Hoa Power Company) เปนตน 
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สรปุขอ้มลูสําคญัทางการเงิน 
 

1) สรุปขอมูลทางการเงิน  

หนวย : บาท 

รายการ 2561 2560 2559 

รายไดรวม 256,910,750 230,658,284 99,845,974 

คาใชจายรวม 220,807,700 183,418,920 61,618,517 

กําไรสุทธิ 36,103,051 47,239,364 38,227,456 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 36,109,541 47,591,896 38,268,229 

สินทรัพยรวม 1,635,934,781 954,264,532 611,487,900 

หนี้สินรวม 102,374,630 115,813,922 45,629,185 

สวนของทุน 1,441,283,750 782,283,750 565,858,715 
 

2) อัตราสวนทางการเงิน 

รายการ 2561 2560 2559 

อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 10.74 6.25 10.08 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) 10.69 6.19 10.01 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน 0.07 0.15 0.08 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (รอยละ) 2.21% 4.95% 6.25% 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.06 0.12 0.07 
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วิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

1) วิเคราะหผลการดําเนินงานประจํางวด 12 เดือน ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2561 (กอนตรวจสอบจาก 

สตง.) เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2560  

หนวย : ลานบาท 

 

ผลการดําเนินงานประจํางวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ เดือน ธ.ค.2561 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีกําไรสุทธิ

จํานวน 36.10 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากป 2560 จํานวน 11.14 ลานบาท  ประกอบดวย 

1. กําไรข้ันตน เทากับ 19.48 ลานบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของป 2560 จํานวน 2.92 

ลานบาท คิดเปน 13.04 %  เนื่องจาก รายไดจากการขายและบริการเพ่ิมข้ึน 21.48 ลานบาท โดยสวนใหญ

เปนรายไดจากการขายและติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

หนวยงานในสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.), การบริการฝกอบรม และรายไดจากการขายรถสามลอ

ไฟฟา ขณะท่ีรายไดจากการบริการทางวิศวกรรม ลดลง 42.31 ลานบาท และตนทุนขายและบริการเพ่ิมข้ึน 

24.40 ลานบาท สวนใหญเปนตนทุน โครงการ สตช. และตนทุนขายรถสามลอไฟฟา 

2. รายไดอ่ืนจากการดําเนินงาน เพ่ิมข้ึน 2.78 ลานบาท สวนใหญเปนรายไดจากเงินปนผล 2.31 

ลานบาท รายไดอ่ืน 0.47 ลานบาท 

3. คาใชจายจากการดําเนินงาน เพ่ิมข้ึน 13.03 ลานบาท สวนใหญเปนการเพ่ิมของ เงินเดือน 

คาจาง คาตอบแทน 4.63 ลานบาท และคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนจํานวน 6.73 ลานบาท และคาพาหนะ

เบี้ยเลี้ยง 1.00 ลานบาท 

4. ดอกเบ้ียรับ เพ่ิมข้ึน 1.98 ลานบาท จากดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 

รายการ 
ม.ค. - ธ.ค. 

2561 
*กอนตรวจสอบจาก สตง. 

ม.ค. - ธ.ค.2560 

(ตรวจสอบแลว) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จํานวนเงิน % 

รายไดจากการขายและบริการ 
 

206.80 185.32 21.48 11.59 

หัก ตนทุนขายและบริการ 
 

187.32 162.92 24.40 14.98 

กําไรข้ันตน   19.48 22.40 (2.92) (13.04) 

บวก รายไดอ่ืนจากการดําเนินงาน (รวมเงินปนผล) 43.00 40.22 2.78 6.91 

หัก คาใชจายจากการดําเนินงาน 33.45 20.42 13.03 63.81 

กําไรจากการดําเนินงาน  29.03 42.20 (13.17) (31.21) 

บวก ดอกเบี้ยรับ 
  7.10 5.12 1.98 38.67 

หัก  ดอกเบี้ยจาย 
  0.03 0.08 (0.05) (62.50) 

กําไรสุทธ ิ 36.10 47.24 (11.14) (23.58) 
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2) วิเคราะหสถานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 61 
ณ 31 ธ.ค. 60 

(ตรวจสอบแลว) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จํานวนเงิน % 

สินทรัพยหมุนเวียน 
 

1,086.08 717.46 368.62 51.38 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 

549.86 236.80 313.06 132.20 

    รวมสินทรัพย  1,635.94 954.26 681.68 71.44 

หนี้สินหมุนเวียน  101.12 114.86 (13.74) (11.96) 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
 

1.26 0.95 0.31 32.63 

    รวมหนี้สิน  102.38 115.81 (13.43) (11.60) 

สวนของผูถือหุน  1,533.56 838.45 695.11 82.90 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,635.94 954.26 681.68 71.44 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีสินทรัพยรวมจํานวน 

1,635.94 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 681.68 ลานบาท เปนการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด,

งานระหวางทํา (งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย), เงินลงทุนในบริษัทรวม, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้

หมุนเวียนอ่ืน, ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ โดยเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายรถสามลอไฟฟา จํานวน 20 คัน ในขณะท่ี

รายไดคางรับลดลง จํานวน 74.27 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 102.38 ลานบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 

2560 จํานวน 13.43 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายคางจายลดลงจํานวน 39.91 ลานบาท ในขณะท่ีเจาหนี้

การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 23.04 ลานบาท สวนของผูถือหุน เพ่ิมข้ึนจํานวน 695.11 ลานบาท 

จากการเพ่ิมทุนจํานวน 659 ลานบาท และกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 36.10 ลานบาท 
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3) อัตราสวนทางการเงิน ป 2561 และป 2560 

อัตราสวนทางการเงิน 
 

ป 2561 

ม.ค. - ธ.ค. 

ป 2560 

ม.ค. - ธ.ค. 

 ดีข้ึน / 

(ลดลง)  

1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  (Current Ratio) (เทา) 10.74 6.25 4.49 

อัตราสวนในการดําเนินงาน 

  
    

2. กําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย 

(Operating Income Margin) 
(%) 16.57 32.15 (15.58) 

3. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  

(Return on Assets : ROA) 
(%) 2.21 4.95 (2.74) 

4. อัตราผลตอบแทนสวนทุน  

(Return on Equity :ROE) 
(%) 2.35 5.63 (3.28) 

5. อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ  

(Inventory Turnover) 
ครั้ง 5.83 3.86 1.97 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินคา  

(Average Day Inventory in Stock) 
วัน 168.98 59.16 (109.82) 

7. อัตรากําไรสุทธิ  

(Net Profit Margin : NPM) 
(%) 14.45 20.95 (6.50) 

อัตราสวนหนี้สิน 
    

8. อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนทุน  

(Total Debt to Equity ratio : DER) 
(เทา) 0.07 0.14 0.07 

9. อัตราสวนกําไรตอหุน  

(Earning per Share : EPS) 
(บาท/หุน) 0.25 0.60 (0.35) 
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 31  ธันวาคม  2561 31  ธันวาคม 2560

(ตรวจสอบแลว)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5.1 885,405,405.11        471,532,619.00        

เงินลงทุนชั่วคราว 5.2 113,979,108.03        112,581,600.82        

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5.3 60,576,762.97         32,577,883.72         

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5.4 898,259.60             -                       

รายไดคางรับ 5.5 19,469,733.51         93,734,032.31         

สินคาคงเหลือ 5,320,853.50           6,343,633.90           

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 261,131.43             690,068.15             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,085,911,254.15    717,459,837.90       

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 5.6 50,000,000.00         50,000,000.00         

เงินลงทุนในบริษัทรวม 5.7 200,800,000.00        165,000,000.00        

เงินลงทุนในการรวมคา 5.8 5,473,130.25           5,473,130.25           

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 5.4 6,091,045.32           -                       

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   5.9 2,252,382.55           2,196,411.13           

งานระหวางทํา 5.10 270,882,683.33        -                       

สินทรัพยไมมีตัวตน 5.11 255,339.64             139,606.28             

เงินประกันสัญญาระยะยาว 12,422,848.00         12,172,500.00         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,846,098.14           1,823,046.42           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 550,023,527.23       236,804,694.08       

รวมสินทรัพย 1,635,934,781.38    954,264,531.98       

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 5.12 50,848,554.05         27,809,937.73         

คาใชจายคางจาย 5.13 44,735,324.23         84,652,266.16         

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5.14 149,079.54             760,979.80             

เงินรับลวงหนา - เพิ่มทุน -                       -                       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.15 5,384,928.23           1,643,326.78           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 101,117,886.05       114,866,510.47       

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 5.14 -                       87,489.16               

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนของพนักงาน 5.16 1,256,744.26           859,922.17             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,256,744.26          947,411.33            

รวมหนี้สิน 102,374,630.31       115,813,921.80       

บริษัท  พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 31  ธันวาคม  2561 31  ธันวาคม 2560

(ตรวจสอบแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 

    หุนสามัญ 144,128,375 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 1,441,283,750.00     782,283,750.00        

ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 144,128,375 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 5.17 1,441,283,750.00     782,283,750.00        

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

   ทุนสํารองตามกฎหมาย 5.18 6,090,164.06           4,273,341.01           

ยังไมไดจัดสรร 86,186,237.01         51,893,519.17         

รวมสวนของผูถือหุน 1,533,560,151.07    838,450,610.18       

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,635,934,781.38    954,264,531.98       

-                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

(นายเขมรัตน  ศาสตรปรีชา ) (นายประภาษ ไพรสุวรรณา )

กรรมการ กรรมการ
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หมายเหตุ  2561  2560 

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 5.19 206,804,276.28   185,319,204.57   

รายไดคาสิทธิ 922,506.55         1,015,154.15      

รายไดเงินปนผล 41,332,500.00     39,022,500.00     

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 7,099,352.71      5,122,224.61      

รายไดดอกเบี้ยเชาซื้อ 420,134.80         -                  

รายไดอื่น 331,980.02         179,200.62         

รวมรายได 256,910,750.36  230,658,283.95  

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 187,321,423.04   162,924,212.74   

คาใชจายในการบริหาร 5.20 33,079,105.50     19,857,937.99     

คาใชจายอื่น 371,918.28         552,050.83         

ตนทุนทางการเงิน 35,252.97          84,718.23          

รวมคาใชจาย 220,807,699.79  183,418,919.79  

กําไรกอนภาษีเงินได 36,103,050.57    47,239,364.16    

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได -                  -                  

กําไรสําหรับป 36,103,050.57    47,239,364.16    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง : 

ผลกําไรจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนของพนักงานที่กําหนดไว 5.16 6,490.32            352,531.51         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 36,109,540.89    47,591,895.67    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
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หนวย : บาท

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนที่ออก รวม

และชําระแลว ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2560 557,283,750.00        -                  8,574,964.51        565,858,714.51        

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

เรียกชําระคาหุนเพิ่ม 22,500,000 หุน

มูลคาหุนละ 10 บาท 225,000,000.00             -                        -                          225,000,000.00        

กําไรสําหรับป -                              -                        47,239,364.16           47,239,364.16         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                              -                        352,531.51               352,531.51             

ทุนสํารองตามกฎหมาย -                              4,273,341.01          (4,273,341.01)            -                       

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 782,283,750.00        4,273,341.01      51,893,519.17      838,450,610.18        

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2561 782,283,750.00        4,273,341.01      51,893,519.17      838,450,610.18        

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

เรียกชําระคาหุนเพิ่ม 65,900,000 หุน

มูลคาหุนละ 10 บาท 659,000,000.00             -                        -                          659,000,000.00        

กําไรสําหรับป -                              -                        36,103,050.57           36,103,050.57         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                              -                        6,490.32                   6,490.32                

ทุนสํารองตามกฎหมาย -                              1,816,823.05          (1,816,823.05)            -                       

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 1,441,283,750.00     6,090,164.06      86,186,237.01      1,533,560,151.07     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) สะสม
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรกอนภาษีเงินได   36,103,050.57           47,239,364.16           

     ปรับรายการที่กระทบกําไรกอนภาษีเงินได

      เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

           คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  1,165,179.45             994,710.14               

           คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 253,707.05               -                          

           รายไดเงินปนผล (41,332,500.00)          (39,022,500.00)          

           ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนของพนักงาน 403,312.41               297,406.55               

         รายไดจากการขายผอนชําระ (6,916,635.60)            -                          

           รายไดดอกเบี้ย (7,519,487.51)            (5,122,224.61)            

           ตนทุนทางการเงิน 35,252.97                 84,718.23                 

     ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง (17,808,120.66)          4,471,474.47             

         ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

           เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน -                          (50,000,000.00)          

           ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (28,059,979.22)          (8,533,840.48)            

           ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 851,022.00               -                          

           รายไดคางรับ 74,567,756.84           (88,475,651.28)          

           สินคาคงเหลือ 1,022,780.40             (3,348,340.09)            

           เงินสดรับจากดอกเบี้ย 6,795,894.67             5,209,030.17             

           สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   428,936.72               (768,085.14)              

           เงินประกันสัญญาระยะยาว   (250,348.00)              (12,172,500.00)          

           สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   (23,051.72)                (509,368.89)              

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

           เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 23,038,616.32           (10,798,344.37)          

           คาใชจายคางจาย (39,916,941.93)          81,247,803.12           

           หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,045,437.86             469,727.17               

           หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -                          (29,400.00)                

           กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  23,692,003.28           (83,237,495.32)          

บริษัท  พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

           รับเงินปนผล  41,332,500.00           39,022,500.00           

           เงินสดจายในเงินลงทุนชั่วคราว  (1,397,507.21)            (1,590,700.08)            

           เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาเพิ่มขึ้น  (35,800,000.00)          (5,473,130.25)            

           เงินสดจายในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  (1,176,884.23)            (658,379.39)              

           เงินสดจายในงานระหวางทํา (270,882,683.33)        -                          

           เงินสดจายในสินทรัพยไมมีตัวตน (160,000.00)              (46,542.81)                

           กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน  (268,084,574.77)        31,253,747.47           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

           เงินเพิ่มทุน 659,000,000.00         225,000,000.00         

           เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (734,642.40)              (734,642.40)              

           กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  658,265,357.60         224,265,357.60         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  413,872,786.11     172,281,609.75     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 471,532,619.00     299,251,009.25     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 5.1 885,405,405.11     471,532,619.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
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โครงสรา้งและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 
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ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 

   

  - ตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี

ของบริษัทฯ 

  - รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบ 

  - แตงต้ังบุคคลซ่ึงมาจากการสรรหาตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวของเปนกรรมการผูจัดการใหญ และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการโดยตําแหนง  

  ท้ังนี้ กรรมการผูจัดการใหญมีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

การเปลี่ยนแปลงผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ 

  - ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ตามวัน เวลา และ

สถานท่ีท่ีประธานกรรมการกําหนด 

  - ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทตามวิธีและ

หลักการทางบัญชีอันเปนท่ียอมรับท่ัวไป และนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในสี่ (4)นับแตวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกําไรขาดทุนนี้ ท้ังนี้ คณะกรรมการตองจัดให

ผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาวใหแลวเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

  - กรรมการตองจัดใหมีการจดบันทึกรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมผูถือหุนและการประชุม

คณะกรรมการลงไวในสมุดโดยถูกตอง และเก็บสมุดนั้นไว ณ สํานักงานของบริษัทหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีซ่ึง

คณะกรรมการกําหนด อนึ่งรายงานการประชุมดังกลาว ถาไดลงลายมือชื่อของประธานท่ีประชุมของการ

ประชุมซ่ึงไดมีการลงมติหรือซ่ึงไดดําเนินการประชุมก็ดี หรือไดลงลายมือชื่อของประธานในการประชุมครั้งถัด

มาก็ดี ใหถือวาเปนหลักฐานอันถูกตองแทจริง และการประชุมไดดําเนินไปโดยถูกตอง ท้ังนี้ผูถือหุนคนใดจะขอ

ตรวจดูเอกสารดังกลาวมาขางตนในเวลาใดเวลาหนึ่งระหวางเวลาทํางานก็ได 
 

 

 
 

 

  

 1. คําสั่งท่ี ENCOM (พ) 1/2561 วันท่ี 10 เมษายน 2561 แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 

  2. คําสั่งท่ี ENCOM (พ) 2/2561 วันท่ี 21 กันยายน 2561 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3. คําสั่งท่ี ENCOM (พ) 3/2561 วันท่ี 21 กันยายน 2561 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ยกเลิก) 

  4. คําสั่งท่ี ENCOM (พ) 4/2561 วันท่ี 22 ตุลาคม 2561 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/คณะทํางานอ่ืนๆ ท่ีแต่งตัง้โดย

คณะกรรมการ/อํานาจหนา้ท่ี (เฉพาะท่ีแต่งตัง้ในปี 2561) 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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การกํากบัดแูล บรษิทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดกําหนดทิศทาง นโยบาย 

กลยุทธ แผนงานท่ีสําคัญท้ังระยะสั้นและระยะยาว สอดคลองกับภารกิจ

และวัตถุประสงคขององคกร และใชหลักการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยแตงตั้งคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการตามนโยบายและ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

          การควบคุมภายในของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดปฏิบัติตามแนว

ทางการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment: 

CSA) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจวาการดําเนินงานจะบรรลุ

วัตถุประสงคดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการ

ใชทรัพยากร รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และ

ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน 

          การบริหารความเส่ียงของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีการจัดทํา

คูมือการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลตอ

การดําเนินงานของบริษัทการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล ตาม

แนวทางของ COSO ERM เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

และเตรียมวิธีการปองกัน แกไข เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีสงผลตอผลการ

ดําเนินงานโดยรวมขององคกร ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

 ท้ังนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งท่ี ENCOM 

(พ) 4/2561 ตั้งแตวันท่ี 21 กันยายน 2561 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1 นายยอดพจน    วงศรักมิตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 ผศ.บุญชัย        โสวรรณวณิชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3 นายพัลลภ        ภิญโญววิัฒน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4 รศ.ดร.แนบบุญ  หุนเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายประจักษุ อุดหนุน รองกรรมการผูจัดการใหญ ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  

การบรหิารความเสี่ยง

และควบคมุภายใน 
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 อํานาจหนาท่ีของกรรมการบริหารความเส่ียง 

 1. ใหนโยบาย พิจารณา และใหความเห็นชอบแนวทางและแผนบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พีอีเอ  

เอ็นคอมฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดาน

การเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน รวมท้ังความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนตน และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เพ่ือทราบ 

 2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ให

สอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ บริษัท พี

อีเอ เอ็นคอมฯ  ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

 3. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ี บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จะยอมรับได 

 4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญและมีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในเปนผูสอบทานเพ่ือใหม่ันใจวา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ังนํา

ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

 5. รายงาน และ/หรือ ใหคําแนะนําคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เก่ียวกับความเสี่ยงและ

การจัดการความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมและการแกไขขอมูล ท่ีเก่ียวกับการ

พัฒนาการบริหารความเสี่ยง  

 

 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 4 

ตุลาคม 2561 มีรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 3 ป 2561 (ก.ค.-ก.ย.) และรายงานผล

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 ป 2561 (ต.ค.-ธ.ค) เรียบรอยแลว 

 

  

ผลการดําเนินงาน 
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 เนื่องดวยในป 2561 คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีมติในการ

ประชุมครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีอีเอ เอ็น

คอม อินเตอรเนชั ่นแนล จํากัด ตามคําสั ่งที ่ ENCOM (พ) 2/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้    

 นางญาใจ   พัฒนสุขวสันต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ศ.ดร.วีรกร อองสกุล กรรมการตรวจสอบ 

 นายเกตุปญญา วงศีล กรรมการตรวจสอบ 

             คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติ

หนาท่ีตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน 2561 ไดมีการประชุมแลวจํานวน 4 ครั้ง และไดพิจารณาประเด็นตางๆ  โดย

สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสําคัญได ดังนี้ 

1.  การสอบทานใหบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  มีรายงานทางการเงินอยาง

ถูกตอง เพียงพอและเชื่อถือได 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินประจําป 2561 รวมกับฝายบริหาร ซ่ึง

รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน และไดเชิญผูสอบบัญชีซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็น

ตองบการเงินดังกลาวในการพิจารณางบการเงินประจําป 2561 ของบริษัทบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

2.  การหารือกับผูสอบบัญชี(สํานักงานตรวจเงินแผนดิน) 

โดยเปนการหารือเฉพาะ ท่ีไมมีฝายบริหาร เพ่ือพิจารณาถึงขอบเขต แนวทางในการ

ตรวจสอบ และผลการดําเนินงานของผูสอบบัญชี เพ่ือชวยใหเกิดการประสานงานท่ีดี ลดความซํ้าซอนในการ

ปฏิบัติงาน และในป 2561 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีคาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 

รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 400,000 บาท 

3.  สอบทานและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและ 

ประกาศเก่ียวกับการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติงานของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

4.  กํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยไดอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป 2562

ของฝายตรวจสอบภายใน สอบทานผลการตรวจสอบ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

การตรวจสอบ

ภายใน 
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ดวยความระมัดระวัง 

และไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ โดยใชความรูความสามารถอยางมีอิสระ มีความโปรงใส และเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานทางการเงินแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินดวยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ ถูกตอง เชื่อถือได สอดคลองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
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