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ประวัติความเป็นมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2552 ให้จัดต้ังบริษัท พีอีเอ  

เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) เพ่ือด ำเนินธุรกิจลงทุน

ด้ำนพลังงำนไฟฟำ้และกำรจัดฝึกอบรมด้ำนระบบไฟฟำ้ให้แก่ภำครัฐและภำคเอกชนท้ัง

ในประเทศและต่ำงประเทศ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวันท่ี 14 ตุลำคม 2552 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105552111043 โดยมีสถำนประกอบกำรต้ังอยู่เลขท่ี 200 

อำคำร LED ช้ัน 4 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

โดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมด และ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

2564 มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมัญท่ีออก และเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว จ ำนวน 

329,528,375 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นเงินจ ำนวน 3,295,283,750 บำท 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 

 

องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน  

และนวตักรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภำค 

 

ภารกิจ (Mission) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ลงทุนและพัฒนำในธุรกิจพลังงำน

ไฟฟ้ำและกำรอนุรักษ์พลังงำนใน

ประเทศแบบครบวงจร 

 

2 

เป็นกลไกของภำครัฐในกำรส่งเสริม

กำรลงทุนและเป็นแหล่งขอ้มูล

อ้ำงอิง (Market Reference) 

ด้ำนพลังงำนทดแทน และกำร

อนุรักษ์พลังงำน 

ของรัฐ 

3 

ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน

ไฟฟำ้และธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองใน

ภูมิภำค 

Mercury 
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ทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์  

(Strategic Positioning) 
 

 

 

 

 

 

PHASE 1  

ปี 2564 

 

 

 

 

 

PHASE 2   

ปี 2565-2566 

 

 

 

 

 

PHASE 3  

ปี 2567 เป็นต้นไป 

 

Gaining a Competitive 

Advantage and Boosting a 

bottom line 

ยกระดับผลกำรด ำเนินงำน และ

สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

Company wide 

transformation to be a 

leading organization in 

power business 

บริษัทช้ันน ำในกลุ่มธุรกิจพลังงำน

ไฟฟำ้ และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

Driving value growth as 

"Holding Company" 

ผลักดันองค์กรสู่กำรเป็น "Holding 

Company" ช้ันน ำในประเทศ ท่ีมี

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและ

ด ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืน 

 

GROWTH STRATEGY 

: Capturing more value of 

synergy with PEA 

▪ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำม

แข็งแกร่งและเติบโตในธุรกิจกลุ่ม PEA 

มอบหมำย (Business Flagship) 

▪ มุ่งเน้นธุรกิจท่ีสร้ำง Recurring 

Revenue เพ่ือยกระดับควำม

แข็งแกร่งของผลประกอบกำรของ 

PEA ENCOM 

GROWTH STRATEGY 

: Exploring for the new S-Curve 

▪ กำรปรับปรุงสถำนะองค์กร ให้มี

ควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินธุรกิจ และ

ได้รับอันดับเครดิตในช่วง Investment 

Grade 

▪ มุ่งเน้นในกำรสร้ำงธุรกิจ NEW  

S-Curve เพ่ือรองรับศักยภำพกำร

เติบโตของธุรกิจด้ำนไฟฟำ้ และ

เกี่ยวเน่ืองในอนำคต 

 

GROWTH STRATEGY 

: Building an advantage 

portfolio  

▪ เติบโต และเพ่ิมมูลค่ำทำงธุรกิจ 

ด้วยกำรลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัท

ร่วมลงทุนต่ำงๆ ในกลุ่มธุรกิจพลงังำน

ไฟฟำ้ และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองด้ำนไฟฟำ้ 

▪ มุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเติบโตของ 

PORTFOLIO โดยกำร 

ใช้โอกำสของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล ในกำรสร้ำงควำมเติบโตทำง

ธุรกิจอย่ำงย่ังยืน 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 

 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

 SO1: กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรท่ีดี และ

ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักธรรมำภิบำล 

S1 กำรสร้ำงแบรนด์ของ PEA Encom ให้

เ ป็นท่ี รู้จักเพ่ือเ พ่ิมควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน 

S2 พัฒนำองค์กรให้มีกำรเติบโตอย่ำงยืน 

 

 SO2: กำรพัฒนำธุรกิจเก่ียวเน่ืองด้ำนไฟฟำ้ เพ่ือ

เสริมศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของ PEA 

Group 

 

S3 กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือ

เส ริมส ร้ ำงควำมแ ข็งแก ร่งของ PEA 

Group 

S4 กำรสร้ำง Strategic Partnership เพ่ือ

เพ่ิมโอกำสในกำรท ำธุรกิจ 

S5 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและกระบวนกำร

ด ำเนินงำนให้มีควำมคล่องตัว 

 

 

 

 

 

SO3: กำรบริหำรกำรลงทุนในธุรกิจท่ีมีศักยภำพ 

เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจ 

 

 

 

 

 

S6 ลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงำน

ไฟฟำ้และธุรกิจอื่นๆท่ีมีศักยภำพ 

 

 SO4: มีควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินธุรกิจ และ

กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจองค์กรในภำพรวม เพ่ือ

น ำไปสู่กำรเป็น Holding Company 

 

 

 

S7 พัฒนำ Encom's Portfolio of 

Businesses ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจใน

ภำพรวม 

 SO5: กำรพัฒนำบุคลำกร นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบใน

กำรแข่งขัน 

S8 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบุคลำกร เพ่ือ

ยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 

S9 ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

S10 กำรบริหำรนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

แสวงหำโอกำสและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจ 
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แนวนโยบายของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคต่อ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เป็นบริษัทในเครือของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) โดยถือว่ำเป็น 

“Investment Arm of PEA” ดังน้ัน จึงมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนเพ่ือให้ กฟภ. บรรลุผลส ำเร็จตำม

ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์แต่ละระยะ ตำมยุทธศำสตร์กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค พ.ศ. 2564-2568 

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศำสตร์ที่  4 (SO4)  มุ่ งสู่  Non - Regulated Business โดยกำรส ร้ ำง 

Advantaged Portfolio เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจในกำรลงทุนธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน หรือกำรเข้ำไปร่วม

ลงทุนในกิจกำรอื่นๆ ท้ังของภำครัฐ หรือ เอกชน ท้ังในประเทศและภูมิภำคอำเซียน ผ่ำนกำรด ำเนินกำร โดยบริษัท พี

อีเอ เอ็นคอมฯ และบริษัทในเครือในอนำคตซ่ึงมีบทบำทเป็นท้ังผู้ลงทุนหลักและร่วมลงทุนกับพันธมิตรทำงธุรกิจของ 

กฟภ. รวมถึงสนับสนุนด้ำนพลังงำนทดแทนของประเทศ โดยมีบทบำทเชิงรุกในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน 

พลังงำนหมุนเวียน และกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Energy Saving) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO 3 

SO3 

มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำม

ต้องกำรของทุกกลุ่มลูกคำ้ 

SO 1 

SO1 

ยกระดับกำรก ำกับดูแลแบบ

บูรณำกำร เพ่ือสร้ำงควำม

ย่ังยืน 

SO 2 

SO2 

มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศทุกด้ำน 

เพ่ือรองรับระบบไฟฟำ้ 

ในอนำคต 

SO 4 

SO4 

มุ่งสู่ Non-Regulated 

Business โดยกำรสร้ำง 

Advantaged Portfolio 

SO 5 

SO5 

ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย

ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยี

ดิจิทัล และนวัตกรรม 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

กลุ่มธุรกิจ 

o Business Portfolio ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ดังนี ้

PEA ENCOM’s BUSINESS PORTFOLIO 

1 2 3 

 
 

  

SUPPLY GENERATION 

ลงทุนพลังงำนทดแทน 

พลังงำนเชิงพำณิชย ์

 

CUSTOMER SOLUTIONS 

กำรพัฒนำ และ/หรือ กำรรว่ม

ลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งด้ำน 

Digital & Innovation 

 

SUPPORT PEA 

ธุรกิจที่ กฟภ. มนีโยบำย

มอบหมำยให ้

บริษัท พีอีเอ เอน็คอมฯ 

ด ำเนินกำร 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจ Supply Generation – มุ่งเน้นกำรลงทุนด้ำนพลังงำนทดแทนและพลังงำนเชิง

พำณิชย์ 

1.1 ลงทุนและร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทนในประเทศ - โดยกำรแสวงหำและพัฒนำพลังงำนทดแทน

หรือพลังงำนรูปแบบอื่นๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ กำรน ำของเสียหรือเศษวัสดุท่ีเหลือท้ิง

จำกกระบวนกำรผลิต หรือกระบวนกำรแปรรูปของภำคอุตสำหกรรมรวมถึงกำรน ำพืชพลังงำนมำผลิตเป็นพลังงำน

ไฟฟำ้ กำรเป็นกลไกส ำคัญของภำครัฐในกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนพลังงำนทดแทน ซ่ึงมีควำมสอดคล้องกับ

แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกของภำครัฐ นอกจำกน้ี บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้แสวงหำโอกำส

กำรร่วมลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟำ้ท่ีผลิตไฟฟำ้เพ่ือใช้เองและขำยตรง (Independent Power Supply : IPS) ท่ีมี

ควำมสอดคล้องกับนโยบำยแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟำ้ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018) ในด้ำน

กำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม และกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำขนำดเล็กแบบกระจำยศูนย์ 

(Decentralized Generation : DG) รวมถึงยังเป็นกำรลดภำระกำรลงทุนของภำครัฐ 
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1.2 ลงทุนและร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงำนไฟฟำ้และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในต่ำงประเทศ - เป็นกำรขยำยกำรลงทุน

และแสวงหำ โอกำสทำง ธุร กิจ ร่วม กับพันธมิตร ในกำร ร่วมลงทุน ในปร ะ เทศอื่ นๆ  ในภู มิภ ำค บ ริ ษัท  

พีอีเอ เอ็นคอมฯ ถือเป็นตัวแทนหน่ึงของรัฐท่ีสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเป็นประโยชน์กับธุรกิจของกำรไฟฟำ้ส่วน

ภูมิภำค โดยกำรควำมเติบโตทำงธุรกิจและสำมำรถสร้ำงรำยได้กลับเข้ำประเทศ ผ่ำนแผนกำรลงทุนต่ำงๆ เช่น กำร

ผลิตไฟฟำ้จำกเช้ือเพลิงอื่นๆ เป็นต้น  

2. กลุ่มธุรกิจ Customer Solutions - มุ่งเน้นกำรพัฒนำ และ/หรือกำรร่วมลงทุนในกำรท ำ

ธุรกิจใหม่ (New S-Curve) รวมทั้งด้ำน Digital & Innovation 

2.1 ลงทุนและให้บริกำรในธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ – สนับสนุนแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน

ทำงเลือกของประเทศ โดยให้บริกำรเก่ียวกับพลังงำนแสงอำทิตย์แบบครบวงจร ท้ังแบบติดต้ังบนพ้ืนดิน บนหลังคำ 

และรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนงำนท่ีปรึกษำ งำนออกแบบ งำนติดต้ัง งำนบ ำรุงรักษำระบบ รวมถึงกำรสนับสนุนเงิน

ลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟำ้จำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคำ (Solar Rooftop) ให้กับหน่วยงำน

ภำครัฐและธุรกิจอุตสำหกรรมท่ีต้องกำรประหยัดพลังงำนไฟฟำ้ โดย ณ สิ้นปี 2564 มีกำรลงนำมในสัญญำแล้ว 

ท้ังสิ้น 74 MW 

2.2 งำนก่อสร้ำงและปรับปรุงสถำนีไฟฟำ้และสำยส่ง – เป็นกำรให้บริกำรครอบคุมแบบครบวงจรต้ังแต่ กำร

ออกแบบ กำรขออนุญำตหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ กำรก่อสร้ำงและควบคุมงำนก่อสร้ำง จนแล้ว

เสร็จงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ในสถำนีไฟฟำ้ และระบบสำยส่งไฟฟำ้ 

2.3 สนับสนุนกำรสร้ำงศักยภำพด้ำนวิศวกรรมไฟฟำ้ให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรลงทุนและ

ให้บริกำรในธุรกิจประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน - โดยกำรจัดหำอุปกรณ์ประหยัดพลังงำนในระบบต่ำงๆ 

รวมถึงให้บริกำรจัดกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรธุรกิจ และบ้ำนอยู่อำศัย ดังน้ี 

o Energy Service Company (ESCO) : บริกำรจัดกำรพลังงำนแบบครบวงจร ต้ังแต่ตรวจ 

วิเครำะห์ จัดหำ และติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน รวมถึงตรวจพิสูจน์ผลประหยัด บ ำรุงรักษำอุปกรณ์หรือระบบท่ี

ติดต้ังโดยมีกำรรับประกันผลกำรประหยัด (Guarantee Saving) 

o Energy Audit : ตรวจวัดและวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนโดยเฉพำะ เพ่ือหำแนวทำงกำรปรับลดกำรใช้

พลังงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรใช้พลังงำนในระบบ เช่น ระบบไฟฟำ้และแสงสว่ำง ระบบท ำควำมเย็น (Chiller 

System) ระบบหม้อต้มไอน ้ำ (Boiler System) เป็นต้น 

o Energy Consultant : เป็นท่ีปรึกษำกำรจัดกำรพลังงำน แนะน ำกำรจัดกำรพลังงำนหรือกำรอบรม

ให้ควำมรู้แก่พนักงำนของโรงงำนและอำคำร รวมถึงจัดท ำคู่มือหรือรำยงำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
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3. กลุ่มธุรกิจ Support PEA - ธุรกิจที่ กฟภ. มีนโยบำยมอบหมำยให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ด ำเนินกำร 

3.1 ให้บริกำรฝึกอบรมด้ำนวิศวกรรมท้ังในและต่ำงประเทศ - เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนระบบไฟฟำ้และพลังงำน

แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ และมีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ระหว่ำงวิทยำกรกับผู้เข้ำรับกำร

อบรม โดยทีมวิศวกรผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนจำกกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค (กฟภ.) และหน่วยงำนต่ำงๆ ซ่ึงสอดรับกับ

หลักสูตรด้ำนวิศวกรรมท่ีหลำกหลำย เช่น เช่น หลักสูตร “กำรท ำงำนเก่ียวกับสำยสื่อสำรในหน่วยงำนภำยนอกของ 

กฟภ. ” หลักสูตร “ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนด้ำนระบบไฟฟำ้” หลักสูตร "มำตรฐำนกำรติดต้ังและบ ำรุงรักษำ

รับบไฟฟำ้" เป็นต้น อีกท้ังหลักสูตรจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติกำรแรงงำนไฟฟำ้ สังกัด ส ำนักงำนใหญ่ กำรไฟฟำ้

ส่วนภูมิภำค ดังน้ี หลักสูตร "ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554" และ

หลักสูตร "ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเก่ียวกับไฟฟำ้" 

3.2 งำนให้บริกำรจ้ำงเหมำและบริหำรจัดกำรแรงงำนด้ำนระบบไฟฟำ้ - ให้บริกำรจ้ำงเหมำและบริหำรจัดกำร

แรงงำนด้ำนระบบไฟฟำ้แก่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนใหญ่ กฟภ.  

3.3 กำรให้บริกำรธุรกิจโทรคมนำคม – บริกำรเส้นใยแก้วน ำแสง ในรูปแบบกำรเช่ำ Dark Fiber Core ใน

เส้นทำงส ำคัญทำงเศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ีกำรให้บริกำรของ กฟภ. ภำยใต้หลักกำรใช้ทรัพยำกรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

โทรคมนำคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพ่ือลดจ ำนวนสำยสื่อสำรโทรคมนำคม และสร้ำงควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสำยสื่อสำรโทรคมนำคมบนเสำไฟฟำ้ควบคู่กับควำมม่ันคงในระบบจ ำหน่ำยไฟฟำ้ของประเทศ 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการ 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Driving Forces) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 

  โอกาส (Opportunities) ความท้าทาย (Challenges) 

1 

 

 

 

 

DECENTRALIZATION 

 

▪ กำรเติบโตของธุรกิจพลังงำน

ทดแทนในรูปแบบ Distributed 

Generation (DG) 

▪ กระตุ้นให้เกิด Demand Response 

และกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนในช่วง Peak 

และ Off Peak ท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

▪ ลดภำระในกำรลงทุนในระบบจ ำหน่ำย 

 

▪ กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบไฟฟำ้ท่ี

รองรับกำรจัดกำร  Flow ของ

กระแสไฟฟำ้ แบบ Real time 

▪ กลไกของภำครัฐในกำรก ำหนด

แนวทำงและโครงสร้ำงค่ำไฟท่ีเหมำะสม ท้ัง

ในเร่ืองกำรซ้ือขำยพลังงำน และกำร

กระตุ้นให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ี

เหมำะสมในกำรใช้พลังงำน เช่น ในช่วง 

Off Peak ของระบบ ระดับรำคำของค่ำไฟ

ควรท่ีจะต ่ำกว่ำ เป็นต้น (Load Duck 

Curve) 

 

2 
 

 

 

 

DIGITALIZATION 

▪ Grid Modernization  

▪ กำรใช้ประ โยชน์ของ Data เ พ่ือ

ปรับปรุงกระบวนกำรวิเครำะห์พฤติกรรม

ลูกค้ำ หรือ/และ กำรต่อยอดธุรกิจ ด้วยกำร

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ 

 

 

 

▪ กำรพัฒนำระบบ Grid ให้รองรับ

กำรเชื่อมต่อของพลังงำนทดแทน หรือ 

ระบบกักเก็บพลังงำนไฟฟำ้ตำมพ้ืนท่ีต่ำงๆ 

▪ กำรใช้ประโยชน์ของ Data เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและต่อ

ยอดผลิตภัณฑ์และบริกำร 
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  โอกาส (Opportunities) ความท้าทาย (Challenges) 

3 
 

 

 

 

ELECTRIFICATION 

▪ ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

โดยเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำ

พลังงำน ณ ปี  2573 เท่ ำกับ  1 17 .66  

ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 

▪ ควำมต้องกำรในกำรใช้ไฟในประเทศ

จะเพ่ิมมำกขึ้น จำก PDP 2018 คำดกำรณ์ว่ำ 

ก ำลังผลิตไฟฟำ้รวมท้ังสิ้นถึงปี 2580 จะอยู่

ท่ี 77,211 MW จำกปี 2560 ท่ีอยู่ท่ี 46,090 

MW 

 

▪ กำรเติบโตของตลำด EV จะขึ้นอยู่

กับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนควบคู่กัน

ไป โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงจ ำนวน charging 

station แ ล ะ ร ะ บ บ ช ำ ร์ จ  ( Slow/Fast 

charger) ท่ี เพียงพอต่อควำมต้องกำร

ของผู้ใช้รถ 

▪ กำรบริหำรจัดกำรปริมำณกำรใช้ไฟ

ในช่วง Peak จำกผลกระทบของ EV 
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

 

1  
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580  

(ปรับปรุงคร้ังที่ 1) : PDP 2018 Revision 1 

 

 

 

 

 

SECURITY 

 

▪ จัดหำไฟฟำ้ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ไฟฟำ้ และใช้เช้ือเพลิง

หลำกหลำยเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพำเช้ือเพลิงชนิดใดชนิด

หน่ึงมำกเกินไป 

▪ พิจำรณำแหล่งผลิตไฟฟำ้ท่ีเหมำะสม ตำมรำยภูมิภำค 

 

 

 

 

ECONOMY 

 

▪ ค ำนึงถึงต้นทุนกำรผลิตไฟฟำ้ท่ีเหมำะสม 

▪ ออกแบบระบบไฟฟำ้ให้มี มี Grid Flexibility เพื  อรองรับ 

Distributed Generation :DG) 

 

 

 

 

 

ECOLOGY 

 

▪ สนับสนุนพลังงำนหมุนเวียน และลดกำรปล่อย CO2 ตำมพันธะ

สัญญำ (COP21) 

▪ สนับสนุน Solar Rooftop ภำคประชำชน (100 MW 10 ปี) 

▪ พัฒนำระบบ Smart Grid เพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงไปสู่ตลำด 

Prosumer 
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2 
นโยบายด้านพลังงาน  

 

นโยบำยด้ำนพลังงำน ในยุค Disruption 4D กับ 1E มสีำระส ำคัญดังนี้ 

 

D-Digitalization  

กำรไปสู่ดิจิตอลท่ีทันสมัย เร่ิมต้นจำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคือ สนับสนุนกำรยกระดับโครงข่ำยไฟฟำ้ให้เป็น

สมำร์ทกริด สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงำน (Energy Storage) กำรสร้ำงเสถียรภำพให้กับ

โรงไฟฟำ้ชุมชนท่ีมีชุมชนเป็นเจ้ำของ และโรงไฟฟำ้ขนำดใหญ่ พร้อมผลักดันไทยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงพลังงำนอำเซียน 

D-Decarbonization  

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก หรือลดคำร์บอน ส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียนท่ีมีกำรปล่อยคำร์บอนน้อยลง 

เช่น นโยบำยสนับสนุนกำรใช้น ้ำมันปำล์มดิบมำเป็นส่วนผสมน ้ำมันดีเซล เป็น B7-B10-B20 กำรผลิตและใช้ไฟฟำ้จำก

แสงอำทิตย์ ชีวมวล และชีวภำพ เป็นต้น 

D-Decentralization  

สนับสนุนกำรส่งผ่ำนกระแสไฟฟำ้ผ่ำนระบบสำยส่ง และนอกระบบสำยส่ง เพ่ือให้เกิดกำรซ้ือขำยไฟฟำ้ระหว่ำง

กันแบบ P2P ผ่ำนระบบออนไลน์ รวมถึงสนับสนุนกำรจัดต้ังโรงไฟฟำ้ชุมชน สร้ำงควำมสมดุลของพ้ืนท่ีไฟฟำ้ในทุก

ภูมิภำค ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่ำงส ำรวจเครือข่ำยพลังงำนให้ชัดเจนในกำรเช่ือมโยงโรงไฟฟำ้ระดับชุมชนท่ัวประเทศ 

D-De Regulation  

ผ่อนคลำยกฎระเบียบ บริหำรโดยมีควำมยืดหยุ่น ปลดล็อคกฎระเบียบ เพ่ือช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบกำร ช่วย

ให้พลังงำนท่ีผลิตจำกประชำชนสำมำรถเข้ำสู่กริดได้ ส่งเสริมให้เกิด Start Up ด้ำนพลังงำน แก้ไขกฎเกณฑ์กองทุน

เพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนให้ส่งเสริมธุรกิจพลังงำนชุมชน รวมถึงเปิดโครงกำร Sandbox ให้เกิดกำรพัฒนำ

และทดสอบนวัตกรรมด้ำนพลังงำน 

E-Electrification  

มุ่งสู่ระบบไฟฟำ้ โดยสิ่งท่ีต้องท ำควบคู่กับแนวทำงกำรลดคำร์บอนคือ กำรส่งเสริมและขยำยระบบโครงข่ำย

รถไฟฟำ้ และส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟำ้ (Electric Vehicle หรือ EV) ควบคู่ไปด้วย 
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โครงสร้างการบริหารของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มบริหารองค์กรและการลงทุน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มบริหารธุรกิจ 

กลุ่มบริหารองค์กร กลุ่มกลยุทธ์และลงทุน กลุ่มธุรกิจ CUSTOMER SOLUTIONS กลุ่มธุรกิจ SUPPORT PEA 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกจิ 

ฝ่ายบริหารโครงการ  
หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 

หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน 

และนวัตกรรม 

หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและ 

จัดการแรงงาน 

หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษาบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะอนุกรรมการ       

ด้านกฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

และก ากับการลงทุน 

คณะอนุกรรมการประเมินผล

ผู้บริหารระดับสูงสดุและระดับสูง 
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โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท พีอเีอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

• ต้องจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีภำยในสี่ (4) เดือนนับจำกวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัท 

• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 

• แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมำจำกกำรสรรหำตำมขั้นตอนและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ่ และให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง  

  ท้ังน้ี กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรบริษัท ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย กำรเปลี่ยนแปลงผู้ซ่ึง

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำร 

•  ต้องจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยหน่ึง (1) คร้ังทุกสำม (3) เดือน ตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีท่ีประธำน

กรรมกำรก ำหนด 

•  ต้องจัดให้มีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทตำมวิธีและหลักกำรทำงบัญชีอัน

เป็นท่ียอมรับท่ัวไป และน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีภำยในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพ่ือ

พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบบัญชีก ำไรขำดทุนน้ี ท้ังน้ี คณะกรรมกำรต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบบัญชีก ำไร

ขำดทุนดังกล่ำวให้แล้วเสร็จก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

•  กรรมกำรต้องจัดให้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรลงไว้ในสมุด

โดยถูกต้อง และเก็บสมุดน้ันไว้ ณ ส ำนักงำนของบริษัทหรือสถำนท่ีอื่นท่ีซ่ึงคณะกรรมกำรก ำหนด อน่ึงรำยงำนกำรประชุม

ดังกล่ำว ถ้ำได้ลงลำยมือชื่อของประธำนท่ีประชุมของกำรประชุมซ่ึงได้มีกำรลงมติหรือซ่ึงได้ด ำเนินกำรประชุมก็ดี หรือได้ลงลำยมือ

ชื่อของประธำนในกำรประชุมคร้ังถัดมำก็ดี ให้ถือว่ำเป็นหลักฐำนอันถูกต้องแท้จริง และกำรประชุมได้ด ำเนินไปโดยถูกต้อง ท้ังน้ีผู้

ถือหุ้นคนใดจะขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวมำข้ำงต้นในเวลำใดเวลำหน่ึงระหว่ำงเวลำท ำงำนก็ได้ 

 

  

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะอนุกรรมกำร

ด้ำนกฎหมำย

คณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงและควบคุมภำยใน

คณะอนุกรรมกำรประเมินผล

ผู้บริหำรระดับสูงสุดและ

ระดับสูง
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คณะกรรมการบริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

อาย ุ 62 ป ี อาชพี     -     ต าแหน่ง   -      สังกัด   -  

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

o ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA) MTSU, USA 

o ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 21 

o วุฒิบัตรกำรอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที 2 มูลนธิิสถำบันวิจยัและพัฒนำองค์กร

ภำครัฐ 

o ปริญญำบัตรหลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ เอกชน และกำรเมือง (วปม.5) วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

วปอ. 2554 สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 

o ประกำศนียบัตรหลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program รุ่นท่ี 6 

o ประกำศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.) รุ่นท่ี 9 สถำบันพระปกเกล้ำ 

o หลักสตูร Director Certification Program (DCP111/2008) สถำบันสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย 

o หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP6/2013) สถำบันส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย 

ความรู้ความช านาญ 

o พลังงำน 

o กำรบริหำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ และสังคม 

o พลังงำนทดแทน กำรตลำด และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร  

ประธำนกรรมกำร 
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กรรมการ 

นำยเกตุปัญญำ  วงศลี   

(มกรำคม – เมษำยน 2564)                                                                 

กรรมการ 

รศ. ดร. แนบบุญ หนุเจริญ  

 

อาย ุ 60 ปี     อาชพี ทนำยควำมและท่ีปรึกษำ   

ต าแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนกฎหมำยไทย 

สังกัด – 

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

o ปริญญำโท นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  

 

ความรู้ความช านาญ 

o กำรท ำนิติกรรมสัญญำ ตรวจร่ำงสัญญำ สัญญำ

ทำงปกครอง กฎหมำยปกครอง 

o ควำมรู้ควำมช ำนำญดำ้นพลังงำนทดแทน โซลำร์

เซลล์ โซล่ำร์รูฟท็อป กังหันลม พลังงำนชีวมวล 

อาย ุ 50 ปี     อาชพี พนักงำนมหำวิทยำลัย   ต าแหน่ง 

รองศำสตรำจำรย์ 

สังกัด จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (สำขำไฟฟำ้) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

o ปริญญำโท M.Sc Electrical Engineering 

Purdue University 

o ปริญญำเอก Ph.D. Electrical Engineering 

Purdue University 

o ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยวิชำกำร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

o Editorial Board Member of ASEAN 

Engineering Journal 

 

ความรู้ความช านาญ 

o ผลงำนวิจัยด้ำนพลวัติและกำรควบคุมระบบไฟฟำ้ 

สมำร์ทกริด และโครงข่ำยพลังงำนในอนำคต 

o บทควำมวิจัยในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำต ิกว่ำ 40 

ฉบับ 

o ประสบกำรณ์โครงกำรวิจัย กว่ำ 20 โครงกำร 

(สมำร์ทกริด, พลังงำนแสงอำทิตย์, พลังงำน

หมุนเวียน) 

o วิทยำกรฝึกอบรมกว่ำ 20 หลักสูตร 

 

กรรมการ 

นำยเกตุปัญญำ  วงศลี  
(มกรำคม – เมษำยน 2564) 

  

 

 

 

 

กรรมการ 

รศ. ดร. แนบบุญ หนุเจริญ  
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กรรมการ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล                                                               

กรรมการ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญชยั โสวรรณวณิชกุล  

 

อาย ุ 54 ปี     อาชีพ อำจำรย์ประจ ำ    

ต าแหน่ง ศำสตรำจำรย์ 

สังกัด สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี 

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (สำขำไฟฟำ้) 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

o ปริญญำโท MSin Electrical Engineering Texas 

A&M University  

o ปริญญำเอก  PhDin Electrical Engineering 

Texas A&M University 

o Director Accreditation Program สถำบัน

ส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย 

o CFA Institute, USA 

 

ความรู้ความช านาญ 

o Artificial Intelligence Applications to Power 

System Optimization 

o Power System Operation & Control 

o Energy Risk & Financial Risk Management 

อาย ุ 63 ปี  อาชีพ     อิสระ      

ต าแหน่ง    -     

สังกัด       -  

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (สำขำคอมพิวเตอร์) 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

ความรู้ความช านาญ 

o วิศวกรรมศำสตร์ สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 

o ประสบกำรณ์ธรรมำภิบำล และ CSR 

o ประสบกำรณ์กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ควำมย่ังยืน

ขององค์กร 

o ควำมรู้พลังงำนหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล 

  

 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญชยั โสวรรณวณิชกุล   
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กรรมการ 

นำงชุติมำ ศรีปรำชญ์                                                              

กรรมการ 

ดร.ปรีชำพร  สุวัฒโนดม   

(มกรำคม – กรกฎำคม 2564) 
อาย ุ52 ป ี อาชีพ รับรำชกำร 

ต าแหน่ง รองอธิบดี      

สังกัด กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลงั 

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี รัฐศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

o ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต George Washington 

University 

 

ความรู้ความช านาญ 

o ด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

o ด้ำนกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 

o ด้ำนกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 

 

อาย ุ43 ปี     อาชีพ รับรำชกำร    

ต าแหน่ง วิศวกรโยธำช ำนำญกำรพิเศษ   

สังกัด ส ำนักแผนงำน กรมทำงหลวง กระทรวงคมนำคม  

 
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี  1  University of California, Los Angeles, Irvine: USA: 

bachelors of Science inCivil Engineering specialize in Structure 

Engineering (เกียรตินิยม)   

o ปริญญำตรี  1  University of California, Los Angeles, Irvine: USA: 

bachelors of Science in Civil Engineering specialize in Transportation 

(เกียรตินิยม)  

o ปริญญำโท 1 University of California, Los Angeles, Irvine: USA: Master of 

Engineering (นักเรียนทุน, เกียรตินิยม)  

o ปริญญำโท 2 University of California, Los Angeles, Irvine: USA: Master 

of Sciences (นักเรียนทุน, เกียรตินิยม) 

o ปริญญำเอก University of California, Los Angeles, Irvine: USA: Doctor 

of Philosophy in Civil Engineering  

 

ความรู้ความช านาญ 

o มีควำมรู้และเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรบริหำร สำมำรถบริหำรองค์กรให้มี

ประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำล มีประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนจริง

ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน  

o สำมำรถวำงกลยุทธ์ บริหำรจัดกำร ก ำหนดนโยบำยและแผนงำน วำง

ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงองค์กรเพ่ือให้เกิดกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มี

ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน

ทุกรูปแบบ ช่วยองค์กรประหยัดงบประมำณ ลดรำยจ่ำยเพ่ิมรำยได้  

o มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำเทคโนโลยีมำใช้พัฒนำองค์กร 

บริหำรบุคลำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเหมำะสม วำงแผนภำพใหญ่โครงสร้ำงกำร

ปกครอง องค์กร อัตรำก ำลัง ท้ังผู้บริหำรระดับกลำง ระดับสูง  

o มีควำมรู้ด้ำนพลังงำนทดแทน พลังงำนหมุนเวียน พลังงำนลม 

พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนน ้ำ ก๊ำซชีวภำพ ก๊ำซชีวมวล และธุรกิจ

ปิโตรเลียม ท้ังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ สำมำรถบริหำรกำรใช้พลังงำน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อมท้ังภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร ด ำเนินกิจกำรภำยใต้

หลักจริยธรรมและกำรจัดกำรท่ีดี ให้สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กร

อันน ำไปสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน  
 

กรรมการ 

นำงชุติมำ ศรีปรำชญ์    

 

 

 

 

กรรมการ 

ดร.ปรีชำพร  สุวัฒโนดม   
(มกรำคม – กรกฎำคม 2564)  
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กรรมการ 

นำยศักด์ิ  เสกขนุทด                                                              

กรรมการ 

นำยสมคิด จนัทมฤก  

(เมษำยน – กนัยำยน 2564) 

อายุ 55 ปี อาชีพ -     

ต าแหน่ง ท่ีปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน Digital 

Transformation  

สังกัด ส ำนักงำนธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี อุตสำหกรรมศำสตร์บัณฑิต 

(อิเล็กทรอนิกส์) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ

คุณทหำรลำดกระบัง 

o ปริญญำโท Master of Computer Studies, 

Essex University, UK 

o ปริญญำเอก  Doctor of Philosophy 

(Electronic Systems Engineering), Essex 

University, UK 

 

ความรู้ความช านาญ 

o ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

o ด้ำนวิศวกรรม 

 

อายุ 56 ปี อาชีพ -     

ต าแหน่ง อธิบดีกรมกำรพัฒนำชมุชน  

สังกัด กระทรวงมหำดไทย 

 

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

o ปริญญำโท นิติศำสตรบัณฑิต  

มหำวิทยำลัยสุโขทับธรรมำธิรำช 

o ปริญญำเอก  รัฐศำสตรมหำบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

ความรู้ความช านาญ 

o ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  

o ด้ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

นำยศักด์ิ  เสกขนุทด  

 

 

 

 

กรรมการ 

นำยสมคิด จนัทมฤก  
(เมษำยน – กันยำยน 2564) 
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กรรมการ 

ดร.จรสพร เฉลิมเตียรณ                                                            

กรรมการ 

ดร.วีเชียร ชุบไธสง  

(เมษำยน – กนัยำยน 2564)  

อายุ 43 ป ี อาชีพ -     

ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร  

สังกัด กลุ่มธุรกิจเกียรตินำคินภัทร 

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี Osaka University School of 

Economics 

o ปริญญำโท Osaka School of International 

Public Policy 

o ปริญญำเอก  Graduate School of Asia Pacific 

Studies, Waseda University 

 

ความรู้ความช านาญ 

o ด้ำนกำรเงิน กำรลงทุน  

o ด้ำนกำรบริหำร 

 

อายุ  62 ปี อาชีพ ทนำยควำม   

ต าแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร 

สังกัด บริษัท ส ำนักงำนกฎหมำย ซี.เอ.แอล จ ำกัด  

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัย

รำมค ำแหง 

o ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑติ (กำรบริหำรรัฐกิจ

และกฎหมำย) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

o ปริญญำโท หลักสูตร วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม 

สำขำวิชำผู้น ำทำงสังคม ธุรกิจ และกำรเมือง 

มหำวิทยำลัยรังสิต 

o ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (กำรจัดกำร) 

มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ  

o ประกำศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร บริหำรงำนภำครัฐ

และกฎหมำยมหำชน สถำนบันพระปกเกล้ำ 

o ประกำศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร กำรเมืองกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำร

ระดับสูง 

ความรู้ความช านาญ 

o ด้ำนกฎหมำย 

 

 

 

กรรมการ 

ดร.จรสพร เฉลิมเตียรณ  

 

 

 

 

กรรมการ 

ดร.วีเชียร ชุบไธสง  
(เมษำยน – กันยำยน 2564) 
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กรรมการ 

นำยเขมรัตน์  ศำสตร์ปรีชำ  

                                                        

 

อาย ุ 59 ปี   อาชีพ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ   ต าแหน่ง 

รองผู้ว่ำกำรประจ ำผู้ว่ำกำร 

สังกัด กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย 

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ 

o ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์  

(สำขำไฟฟำ้ก ำลัง)  

o ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

นำยเขมรัตน์  ศำสตร์ปรีชำ 
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นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

 

นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท อ้ำงอิงตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 

เมษำยน 2562 และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เม่ือวันท่ี 30 เมษำยน 2564 ได้อนุมัติกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเ บ้ียประชุมกรรมกำรรวมถึงกรรมกำรและบุคคลอื่น ในคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนอื่นท่ีแต่งต้ังโดยกรรมกำรบริษัท โดยสรุปรำยละเอียดได้ดังน้ี 

 

รำยกำร อัตรำค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน o 6,000 บำท/เดือน   
o ประธำนกรรมกำรบริษัท ได้รับค่ำตอบแทน 2 เท่ำ  

(12,000 บำท/เดือน) 

เบ้ียประชุมกรรมกำรบริษัท o 12,000 บำท/คน/คร้ัง 
o ประธำนกรรมกำรบริษัท ได้สูงกว่ำกรรมกำรในอัตรำ 

ร้อยละ 25 (15,000 บำท/คร้ัง) 

เบ้ียประชุมกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนอื่น ท่ีแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมกำรบริษัท 

o กรรมกำรได้รับ 6,000 บำท/คน/คร้ัง 
o ประธำนกรรมกำรได้สูงกว่ำกรรมกำรในอัตรำร้อยละ 25 (7,500 

บำท/คร้ัง) 

o กรรมกำรบุคคลภำยนอก ได้รับ 6,000 บำท/คน/คร้ัง 

หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม  

รำยกำร อัตรำค่ำตอบแทน 

กำรจ่ำยเบ้ียประชุมกรรมกำรบริษัท - จ่ำยเบ้ียประชุมให้แก่กรรมกำรเดือนละ 1 คร้ัง  

- กรณีมีเหตุสมควร อำจพิจำรณำจ่ำยเบ้ียประชุมได้เกินกว่ำ 1 คร้ัง/

เดือน แตต่้องไม่เกิน 15 คร้ัง/ปี 

กำรจ่ำยเบ้ียประชุมกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด

ย่อย คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนอื่น ท่ี

แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท 

- รวมจ่ำยไม่เกิน 2 คณะ/เดือน  คณะละไม่เกิน 1 คร้ัง/เดือน 
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รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ประจ าปี 2564 
รำยชื่อ/ครั้งท่ี/วันประชุม ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 

ครั้งท่ี 

4 

ครั้งท่ี 

5 

ครั้งท่ี 

6 

ครั้งท่ี 

7 

ครั้งท่ี 

8 

ครั้งท่ี 

9 

ครั้งท่ี 

10 

ครั้งท่ี 

11 

ครั้งท่ี 

12 

ครั้งท่ี 

13 

ครั้งท่ี 

14 

ครั้งท่ี 

15 

ครั้งท่ี 

16 

จ ำนวนครั้งท่ีมำประชุม 

1 นำยยอดพจน์ วงศ์รักมิตร 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 6 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 16/16 

2 ศำสตรำจำรย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 6 ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 16/16 

3 นำยเกตุปัญญำ วงศีล 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 6 ก.ย. 2561 – 30 เม.ย. 

2564) 

✓ ✓ ✓ ✓             4/4 

4 นำงสำวชุติมำ ศรีปรำชญ์ 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 15/16 

5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 13 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 16/16 

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำพร สุวัฒโนดม 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 13 ม.ค. 2563 – 20 ก.ค. 

2564) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓         8/8 

7 นำยศักด์ิ เสกขุนทด 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 30 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 16/16 

8 รองศำสตรำจำรย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 15 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน) 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 13/13 
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รำยชื่อ/ครั้งท่ี/วันประชุม ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 

ครั้งท่ี 

4 

ครั้งท่ี 

5 

ครั้งท่ี 

6 

ครั้งท่ี 

7 

ครั้งท่ี 

8 

ครั้งท่ี 

9 

ครั้งท่ี 

10 

ครั้งท่ี 

11 

ครั้งท่ี 

12 

ครั้งท่ี 

13 

ครั้งท่ี 

14 

ครั้งท่ี 

15 

ครั้งท่ี 

16 

จ ำนวนครั้งท่ีมำประชุม 

9 นำยสมคิด จันทมฤก 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 30 เม.ย. 2564 – 30 ก.ย. 

2564) 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       5/5 

10 ดร.จรสพร เฉลิมเตียรณ 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 30 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน) 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 11/11 

11 ดร.วิเชียร ชุบไธสง 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน) 

              - ✓ 1/2 

12 นำยเขมรัตน์ ศำสตร์ปรีชำ 

(ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 12 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 16/16 

หมำยเหตุ :         กรรมกำรลำออก            กรรมกำรครบวำระ          กรรมกำรยังไม่ได้รับแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
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สรุปเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนประจ าปี 2564 ของ

คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 

ล ำดับท่ี รำยชื่อคณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 
จ ำนวนเงินเบ้ียประชุม

ท่ีได้รับ (บำท) 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน  

(บำท) 

1 นำยยอดพจน์  วงศ์รักมิตร ประธำนกรรมกำร 225,000.00 144,000.00 

2 ศำสตรำจำรย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล กรรมกำร 180,000.00 72,000.00 

3 นำยศักดิ์  เสกขุนทด กรรมกำร 180,000.00 72,000.00 

4 นำงสำวชุติมำ  ศรีปรำชญ์ กรรมกำร 180,000.00 72,000.00 

5 ผู้ช่วยศำสตรจำรย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมกำร 180,000.00 72,000.00 

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำพร สุวัฒโนดม กรรมกำร 96,000.00 39,800.00 

7 นำยสมคิด  จันทมฤก กรรมกำร 60,000.00 30,200.00 

8 ดร.จรสพร  เฉลิมเตียรณ กรรมกำร 132,000.00 42,200.00 

9 ดร.วิเชียร  ชุบไธสง กรรมกำร 12,000.00 - 

10 นำยเขมรัตน์  ศำสตร์ปรีชำ กรรมกำร 180,000.00 72,000.00 

หมำยเหตุ ล ำดับท่ี 6 ได้มีหนังสือลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวันท่ี 20 กรกฎำคม 2564 

 ล ำดับท่ี 7 เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษำยน 2564 และได้มีหนังสือลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวันท่ี 30 กันยำยน 2564 

 ล ำดับท่ี 8 เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษำยน 2564 

 ล ำดับท่ี 9 เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2564 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร/อ ำนำจหน้ำท่ี (เฉพำะท่ีแต่งตั้งในปี 2564) 

1. ค ำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ท่ี ENCOM (พ) 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 

2. ค ำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ท่ี ENCOM (พ) 1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยใน 

3. ค ำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ท่ี ENCOM (พ) 5/2564 แต่งตัง้อนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย 

4. ค ำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ท่ี ENCOM (พ) 9/2564 แต่งตัง้ประธำนอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย 

5. ค ำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ท่ี ENCOM (พ) 2/2564 แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรในกำรประเมินผลผู้บริหำร

ระดับสูงสุดและผู้บริหำรระดับสูง 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ร่วมประชุม / 

กำรประชุมท้ังหมด 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

(บำท) 

1 ผศ.บุญชัย  โสวรรณวนิชกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 12/12 180,000.00 

2 นำงสำวชุติมำ  ศรีปรำชญ์ กรรมกำรตรวจสอบ 11/12 137,419.35 

3 นำยเกตุปัญญำ วงศีล กรรมกำรตรวจสอบ 4/4  48,000.00 

4 นำงสำวจรสพร  เฉลิมเตียรณ กรรมกำรตรวจสอบ 8/8  89,419.35 

หมายเหตุ  ล ำดับท่ี 2 ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเม่ือวันท่ี 30 เมษำยน 2564 และได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวันที

18 พฤษภำคม 2564 

            ล ำดับท่ี 3 ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเม่ือวันท่ี 17 พฤษภำคม 2564 

 ล ำดับท่ี 4 ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวันท่ี 18 พฤษภำคม 2564 

อ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน กระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และ

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงสอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีดี และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน  

2. สอบทำนให้บริษัท มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและน่ำเชื่อถือ 

3. สอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ถูกต้องตำมกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ กฎบัตร หรือค ำสั่ง

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

4. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบของบริษัท 

 

 

รำยละเอียดค ำส่ังกำรแต่งต่ังคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมกำร/อ ำนำจ

หน้ำที่ (เฉพำะทีแ่ต่งต้ังในปี 2564) 
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2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม / 

 การประชุมทั้งหมด 

จ านวนเงินเบ้ียประชุม 

(บาท) 

1 ศ.ดร. วีรกร อ่องสกุล 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และควบคุมภำยใน 

8/8 60,000.00 

2 ดร. ปรีชำพร สุวัฒโนดม 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

8/8 48,000.00 

3 นำย ศักดิ์ เสกขุนทด 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

8/8 48,000.00 

หมายเหตุ  ล ำดับท่ี 1-3 ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ครั้งท่ี 10/2563 

เม่ือวันท่ี 21 กรกฎำคม 2563 

 

ต่อมำ ประธำนกรรมกำร บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยใน ตำมค ำสั่ง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ท่ี ENCOM (พ) 1/2564 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2564 แต่งตั้ง 

รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยใน เร่ิมปฏิบัติหน้ำท่ีตั้งแต่วันท่ี 16 มีนำคม 2564 ดังน้ี 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม / 

 การประชุมทั้งหมด 

จ านวนเงินเบ้ียประชุม 

(บาท) 

1 ศ.ดร. วีรกร อ่องสกุล 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และควบคุมภำยใน 

9/9 67,500.00 

2 ดร. ปรีชำพร สุวัฒโนดม 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

9/9 54,000.00 

3 นำย ศักดิ์ เสกขุนทด 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

9/9 54,000.00 

4 รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

9/9 54,000.00 

หมายเหตุ     ล ำดับท่ี 4 ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ครั้งท่ี 4/2564 

เม่ือวันท่ี 18 พฤษภำคม 2564 

 

 

ท้ังน้ี ให้รักษำกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่งดังกล่ำว ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

อ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

1)  ให้นโยบำย พิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบแนวทำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมถึงควำมเสี่ยง

ประเภทต่ำงๆ ท่ีส ำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน รวมท้ังควำมเสี่ยงด้ำน

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ เป็นต้น และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ 

2) ให้นโยบำย พิจำรณำ ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมท้ังกำรลงทุน/ร่วมลงทุนของบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ในกำร

ร่วมลงทุนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 

3)  ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถ

ประเมินติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม  

4)  ก ำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงท่ีบริษัทจะยอมรับได้ 
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5)  ให้นโยบำย พิจำรณำ แนวทำงกำรควบคุมภำยในของบริษัท และสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในระดับองค์กรบรรลุผล

ส ำเร็จเป็นไปตำมแนวทำงท่ีก ำหนดในกำรจัดท ำรำยงำนควบคุมภำยใน 

6)  ติดตำม และประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และรวมถึงให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรควบคุมภำยในประจ ำปี ของบริษัท 

7)  ก ำกับดูแลให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของบริษัท และกำรจัดท ำรำยงำนตำมหลักเกณฑ์

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 

8)  ก ำกับดูแลให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของบริษัท ในภำวะพิเศษ เช่น กำรเกิด

เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น 

9)  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญและมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้สอบทำน

เพ่ือให้ม่ันใจว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม รวมท้ังน ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบัติ

ท่ัวท้ังองค์กร 

10) รำยงำน และ/หรือ ให้ค ำแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของบริษัทรวมถึงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง สม ่ำเสมอ รวมท้ังพิจำรณำแนวทำงท่ีเหมำะสมและกำรแก้ไขข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรควำม

เสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISK 
M a n a g e m e n t  



Annual Report 2021    29 

 

 

 

3. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม / 

 การประชุมทั้งหมด 

จ านวนเงินเบ้ียประชุม 

(บาท) 

1 นำยสมคิด จันทมฤก ประธำนอนุกรรมกำรฯ 5/13 33,750 

2 นำยเกตุปัญญำ วงศีล ประธำนอนุกรรมกำรฯ / กรรมกำร 12/13 62,100 

3 นำยโชคชัย สิทธิผลกลุ อนุกรรมกำรฯ 13/13 59,400 

4 นำงกฤษณำ ลิ่มสุวรรณ อนุกรรมกำรฯ 13/13 59,400 

5 นำงสำวสมใจ เกษรศิริเจริญ อนุกรรมกำรฯ 13/13 59,400 

6 ดร.ธนกฤต วรธนัชชำกลุ อนุกรรมกำรฯ 13/13 59,400 

7 ดร.จินดำ สุระชำต ิ อนุกรรมกำรฯ 12/13 54,000 

8 นำงญำใจ พัฒนสุขวสันต ์ อนุกรรมกำรฯ 12/13 54,000 

หมายเหต ุ ล าดับที่ 1   - เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เม่ือวันท่ี 30 เม.ย. 64 และคณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอมฯ ได้มีมติในกำรประชุมคร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 2564 แต่งตั้งนำยสมคิด จันทมฤก 

เป็นประธำนอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยฯ ตำมค ำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ท่ี ENCOM (พ) 3/2564 ลงวันท่ี 18 

พ.ค. 2564 

   - เร่ิมประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยฯ คร้ังแรก ในกำรประชุมคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 31 พ.ค. 2564 

และลำออกจำกด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เม่ือวันท่ี 30 ก.ย. 2564 ท ำให้ต้องออกจำกกำร

เป็นประธำนอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป (เป็นประธำนอนุกรรมกำรตั้งแต่คร้ัง

ท่ี 4 - คร้ังท่ี 8 และคร้ังท่ี 9 ให้คุณเกตุปัญญำฯ เป็นรักษำกำรประธำนฯ) 

 ล าดับที่ 2  - ด ำรงต ำแหน่งประธำนอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยฯ ในกำรประชุมคร้ังท่ี 1 - คร้ังท่ี 3 และครบวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เม่ือวันท่ี 30 เม.ย. 2564 ท ำให้ต้องออกจำกกำรต ำแหน่ง

ประธำนอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป 

   - คณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้มีมติในกำรประชุมคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 22 มิ.ย. 2564 

แต่งตั้งนำยเกตุปัญญำ วงศีล เป็นอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยฯ ตำมค ำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ท่ี ENCOM 

(พ) 5/2564 ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2564 (เป็นอนุกรรมกำรฯ ตั้งแต่คร้ังท่ี 5 - คร้ังท่ี 9) 

   - คณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้มีมติในกำรประชุมคร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 19 ต.ค. 2564 

แต่งตั้งนำยเกตุปัญญำ วงศีล เป็นประธำนอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยฯ ตำมค ำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ท่ี 

ENCOM (พ) 9/2564 ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2564 (เป็นประธำนอนุกรรมกำรฯ ตั้งแต่คร้ังท่ี 10 - คร้ังท่ี 13) 

 

 

อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย 

1. กลั่นกรอง เสนอแนะข้อกฎหมำย และให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยแก่คณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

2. พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำข้อกฎหมำยท่ีมีควำมส ำคัญ อันเกี่ยวกับภำรกิจหรือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร บริษัท พีอีเอ  

เอ็นคอมฯ 

3. ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้ำนกฎหมำย รวมท้ังด้ำนอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่องำนของคณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

4. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มอบหมำย 
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4. คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงสุดและระดับสูง 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม / 

 การประชุมทั้งหมด 

จ านวนเงินเบ้ียประชุม 

(บาท) 

1 นำยศักดิ์  เสกขุนทด ประธำนอนุกรรมกำร 2/2 15,000.00 

2 ศำสตรำจำรย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล อนุกรรมกำร 2/2 12,000.00 

 

อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะอนุกรรมกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงสุดและระดับสูง 

1) ให้นโยบำย พิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด ในกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงสุดและระดับสูง  

2) ให้นโยบำย พิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทน หรือกำรก ำหนดแรงจูงใจอื่นๆ ตำมควำม

เหมำะสม  

3) ตกลงหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และเป้ำหมำย ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือกำรประเมินผลกับผู้บริหำรระดับสูงสุดและระดับสูง เป็น

ประจ ำทุกปี โดยจะต้องท ำกำรตกลงไว้ล่วงหน้ำในช่วงต้นปี 

4) พิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินของผู้บริหำรระดับสูงสุดและระดับสูง ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 

โดยจะต้องประเมินผลผู้บริหำรทุก ๆ 6 เดือน 

5) ให้ควำมเห็น และก ำกับดูแลผู้บริหำรให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัท 

6) ให้มีกำรทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงสุดและระดับสูงเป็นประจ ำทุกปี 
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คณะผู้บริหาร 

ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ คร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 18 สิงหำคม 2563 เห็นชอบกำรปรับ

โครงสร้ำงองค์กรและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของฝ่ำย/หน่วยธุรกิจ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ดังน้ี 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

นำงเนตรนุช กรินชัย 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

ฝ่ำยกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ 

นำยยศวรรธน์ ศุภวิฑิตพัฒนำ 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

นำยรุ่งโรจน์ ชำวบ้ำนกร่ำง 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

นำงสำวสุจิรลนำ สุวรรณอินทร์ 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ฝ่ำยกฎหมำย 

นำยประภำส ช่วยหนู 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยกฎหมำย 

ฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์และก ำกับกำรลงทุน 

นำงสำวปรำรถนำ โสดำบรรลุ์ 

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์และก ำกับกำรลงทุน 

ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 

นำยวชิระ พิทักษ์ตันสกุล  

 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรโครงกำร 

หน่วยธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ 

นำยศิวเวทย์ อัครพันธุ์ 

 

ผู้จัดกำรหน่วยธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ 

หน่วยธุรกิจบริหำรจัดกำรพลังงำนและนวัตกรรม  

นำยสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช 

 

ผู้จัดกำรหน่วยธุรกิจบริหำรจัดกำรพลังงำนและนวัตกรรม 

หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริหำรจัดกำรแรงงำน  

นำยนำวี ธิมำภรณ์ 

 

ผู้จัดกำรหน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริหำรจัดกำรแรงงำน 

หน่วยธุรกิจโทรคมนำคม 

นำยณัฐพงศ์ โควำดิสัย 

 

ผู้จัดกำรหน่วยธุรกิจโทรคมนำคม 

ส ำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

นำยสุบิลย์ จิรุรุทธิ ์

 

 

ผู้จัดกำรส ำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
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โครงสร้างอัตราก าลังและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
 

จ ำนวนพนักงำนท้ังหมดในปัจจุบันของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

 (สถำนะ ธ.ค. 2564) 

หน่วยงำน 

จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด 

รวม 
บุคลำกร

ประจ ำ 
สัญญำจ้ำง Secondment 

พนักงำนยืมตัว

จำก กฟภ. 

รักษำกำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่    1 1 

รักษำกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่    1 1 

รักษำกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่    1 1 

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 8  1  9 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 3   1 4 

ฝ่ำยกฎหมำย 4    4 

ฝ่ำยกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ 5   1 6 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 10 1  3 14 

ฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์และก ำกับกำรลงทุน 2   1 3 

ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 5   4 9 

หน่วยธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ 11   6 17 

หน่วยธุรกิจบริหำรจัดกำรพลังงำนและนวัตกรรม 8   6 14 

หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริหำรจัดกำรแรงงำน 11   3 14 

หน่วยธุรกิจโทรคมนำคม 2   2 4 

ส ำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์    10 10 

ส ำนักงำนโครงกำร Data Center    1 1 

โครงกำรพิเศษ ECC    2 2 

กลุ่มงำนพิเศษด้ำนบริหำรองค์กรและกำรลงทุน    12 12 

กลุ่มงำนพิเศษด้ำนบริหำรธุรกิจ    21 21 

ท่ีปรึกษำ    5 5 

รวมท้ังสิ้น 69 1 1 81 152 
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร ปี 2562-2564 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 33,967,567.36 30,026,729.89 41,620,000.00 

ค่ำใช้จ่ำยลูกจ้ำง 184,961.40 205,060.09 184,961.40 

รวมท้ังสิ้น 34,152,528.76 30,231,789.98 41,804,961.40 
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โครงสร้างเงินทุน 

1) โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 

o บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เป็นผู้ถือหุ้น 100% 

2) เงินทุนของบริษัท 

o ทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 100,000,000 บำท 

o ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,295,283,750 บำท (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564)  

3) เงินกู้ของบริษัท 

o กู้ยืมเงินจ ำนวน 1,032.06 ล้ำนบำท จำกธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)   

4) งบประมำณท่ีได้รับ 

o วงเงินงบประมำณประจ ำปี 2564 (สศช.อนุมัติ)  

หน่วย: ล้ำนบำท 

รำยกำร วงเงิน

ด ำเนินกำร 

วงเงินเบิกจ่ำย เบิกจ่ำยจริง 

งบลงทุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนปกติ    

1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรำยปี    

- หมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ขนำดเล็ก 6.00 6.00 3.73 

- หมวดส ำรองกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน 200.00 6.00 21.75 

รวมลงทุนท่ีขออนุมัติรำยปี 206.00 6.00 25.48 

2. งบลงทุนท่ีท ำเป็นแผนระยะยำว 15,224.01 1,918.14 1,386.53 

รวมแผนระยะยำว 15,224.01 1,918.14 1,386.53 

รวม 15,430.01 1,924.14 1,412.00 
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ผลการด าเนินงาน 

 

            ธุรกิจ Supply Generation 

 

ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีกำรร่วมลงทุนกับพันธมิตรส ำหรับธุรกิจ Supply 

Generation ท้ังหมด 10 โครงกำร ได้แก่ 

o ธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม (Solar Farm) ร่วมลงทุนกับ บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด ท้ังหมด 4 แห่ง ได้แก่ 

สุรินทร์1, สุรินทร์2, เลย2, ขอนแก่น 10 ก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 7.5 เมกะวัตต์/แห่ง ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรจ่ำยไฟเข้ำ

ระบบเชิงพำณิชย์แล้ว 

o โครงกำรบำเจำะไบโอก๊ำซ ร่วมลงทุนกับ บริษัท พลังงำนไทยเสริมสุข จ ำกัด  ในพ้ืนท่ี ต ำบลโคกเคียน 

อ ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส  ก ำลังกำรผลิตติดต้ังประมำณ 2 เมกะวัตต์ โดยน ำน ้ำเสียและอินทรียวัตถุเหลือท้ิงจำก

กระบวนกำรสกัดน ้ำมันปำล์มมำผลิตกระแสไฟฟำ้  ซ่ึงได้จ่ำยไฟเข้ำระบบเชิงพำณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 16 กรกฎำคม 

2562 

o โครงกำรร่วมลงทุนใน บริษัท  เอ็นคอม เวสท ทู เอนเนอร์จี (พระนครศรีอยุธยำ) จ ำกัด เพ่ือด ำเนิน

ธุรกิจผลิตไฟฟำ้จำกกำรก ำจัดขยะ  

o โครงกำรโรงไฟฟำ้ประชำรัฐ ส ำหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในส่วนของแผนงำนผลิตไฟฟำ้จำก

ชีวมวล จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรโรงไฟฟำ้ประชำรัฐชีวมวลแม่ลำน จ.ปัตตำนี และโครงกำรโรงไฟฟำ้ประชำ

รัฐชีวมวลบันนังสตำ จ.ยะลำ  

o โครงกำรร่วมลงทุนโรงไฟฟ้ำ IPS ในบริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ร่วมกับ บริษัท  

รำชกรุ๊ป จ ำกัด(มหำชน) และ บริษัท นวนคร จ ำกัด(มหำชน) เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟำ้และไอน ้ำให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรมใน

พ้ืนท่ีเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร จ.นครรำชสีมำ 

o โครงกำรร่วมลงทุนโรงไฟฟำ้ SPP ในบริษัท บีกริม เพำเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จ ำกัด ร่วมกับ บริษัท 

บีกริม เพำเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จ ำกัด และบริษัท นิคมอุตสำหกรรมเอเชีย จ ำกัด ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีนิคม

อุตสำหกรรมเอเชีย จ.ระยอง (Asia Industrial Estate) ก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 280 MW 

 

 

 

 

 

 กลุ่มที่ 1 
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                    ธุรกิจ Customer Solutions 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีกำรร่วมลงทุนกับพันธมิตรส ำหรับธุรกิจ 

Customer Solutions ทั้งหมด 5 โครงกำร ได้แก่ 

o โครงกำรร่วมลงทุนใน บริษัท สยำม อิเลคเทรล จ ำกัด  ส ำหรับด ำเนินธุรกิจพัฒนำระบบไฟฟำ้ให้มีควำม

เสถียรภำพครบวงจร สนับสนุนกำรขนส่งระบบรำงให้เกิดควำมต่อเน่ือง  

o โครงกำรร่วมลงทุนใน บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ย่ี เดเวลอปเม้นท์ จ ำกัด ส ำหรับด ำเนินธุรกิจด้ำน 

Digital Energy Platform ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน และธุรกิจจัดกำรพลังงำนอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 

o โครงกำร ร่วมลงทุนกับ  บ ริ ษัท  Solar Finland investment และ  บ ริ ษัท  Finnish Fund for 

Industrial Cooperation (Finnfund) เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar Panel) 

o โครงกำรร่วมลงทุนในบริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ ำกัด เพ่ือด ำเนินธุรกิจ Behind Meter 

o โครงกำรร่วมลงทุนในบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมำร์ทโซลูช่ัน จ ำกัด ส ำหรับธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ 

ติดต้ังโซล่ำเซลล์ภำคประชำชน และภำคธุรกิจรำยย่อย จัดกำรฝึกอบรมเก่ียวกับระบบโซล่ำเซลล์ ติดต้ังโซล่ำฟำร์ม  

โซล่ำโฟลตต้ิง และ อุปกรณ์ Smart Home  

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจ Customer Solutions 

สรุปได้ดังนี ้

o แผนกำรลงทุนระบบผลิตไฟฟำ้จำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มีเป้ำหมำย

กำรลงทุน 200 เมกะวัตต์ กรอบวงเงินลงทุนรวม 8,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วยส่วนทุนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม

ฯ 2,000 ล้ำนบำท และเงินกู้ 6,000 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรด ำเนินงำนต้ังแต่ปี 2560-2564 ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและ

จ่ำยไฟแล้ว ประมำณ 23.61 เมกะวัตต์ และลงนำมในสัญญำให้บริกำรแล้วประมำณ 74 เมกะวัตต์  

o งำนให้บริกำรงำนท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนไฟฟำ้ ให้มีประสิทธิภำพ โดย

กำรจัดหำอุปกรณ์ประหยัดพลังงำนในระบบต่ำงๆ ให้กับโรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรธุรกิจ และบ้ำนอยู่อำศัย  

ส ำหรับในปี 2564 มีกำรให้บริกำรในโครงกำรต่ำงๆ อำทิเช่น โครงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟำ้ในระบบ

แสงสว่ำงภำยใน บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จ ำกัด, โครงกำรประหยัดพลังงำนในระบบแสงสว่ำง 

ภำยใน บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จ ำกัด, โครงกำร PEA LED เพ่ือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัด

ละหำรไร่ จังหวัดระยอง, โครงกำร PEA LED เพ่ือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดพุทธนิมิต จังหวัด

กำฬสินธ์ุ, โครงกำร PEA LED เพ่ือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดห้วยแก้ว จังหวัดลพบุรี เป็นต้น 

o งำนก่อสร้ำงและปรับปรุงสถำนีไฟฟำ้และสำยส่ง โดยในปี 2564 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้ด ำเนินโคง

กำรก่อสร้ำงสำยส่งระบบ 115 เควี เช่ือมโยงสถำนีไฟฟำ้ของบริษัท บีกริม เพำเวอร์ (เอไอที-เอ็มทีพี) จ ำกัด (BPAM) 

กับ สถำนีไฟฟำ้ GSPP1  

 

 

 กลุ่มที่ 2 
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o โครงกำรจัดหำพร้อมติดต้ังสถำนีอัดประจุไฟฟำ้ส ำหรับยำนยนต์ไฟฟำ้ จ ำนวน 62 สถำนี โดยบริษัท  

พีอีเอ เอ็นคอมฯ ด ำเนินกำรก่อสร้ำง จัดหำ ติดต้ัง สถำนีอัดประจุไฟฟำ้ส ำหรับยำนยนต์ไฟฟำ้ จ ำนวน 62 สถำนี 

ภำยในพ้ืนท่ี สถำนีบริกำรน ้ำมันบำงจำก และส ำนักงำนกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค 
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             ธุรกิจ Support PEA 

 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจ Support PEA 

 สรุปได้ดังนี ้

o งำนให้บริกำรฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนระบบไฟฟำ้และพลังงำนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำคทฤษฎี

และภำคปฏิบัติ โดยทีมวิศวกรผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนจำกกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนต่ำงๆ มีหลักสูตรท่ี

หลำกหลำย เช่น  หลักสูตร “กำรท ำงำนเก่ียวกับสำยสื่อสำรบนหน่วยงำนภำยนอกของ กฟภ. ” หลักสูตร “ควำม

ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนด้ำนระบบไฟฟำ้” หลักสูตร "มำตรฐำนกำรติดต้ังและบ ำรุงรักษำรับบไฟฟำ้" เป็นต้น อีกท้ัง

หลักสูตรจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติกำรแรงงำนไฟฟำ้ สังกัด ส ำนักงำนใหญ่ กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค ดังน้ี หลักสูตร 

"ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554" และหลักสูตร "ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

เก่ียวกับไฟฟำ้" 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้ให้บริกำร

ลูกค้ำในรุปแบบ New Normal ท่ีค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและรักษำระยะห่ำงให้กับหน่วยภำครัฐและเอกชน โดยพัฒนำ

หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมได้ 

o งำนให้บริกำรจ้ำงเหมำและบริหำรจัดกำรแรงงำนด้ำนระบบไฟฟำ้ โดยในปี 2564 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

ได้ด ำเนินกำรจัดหำแรงงำนให้ กฟภ. ได้ครบถ้วนตำมสัญญำ 

o งำนให้บริกำรธุรกิจโทรคมนำคม เป็นกำรร่วมลงทุนกับพันธมิตร เพ่ือด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเส้นใยแก้ว

น ำแสง 
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สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
 

 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร ปี 2564 (ก่อนตรวจสอบ) ปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

รำยได้รวม 864.70 317.28 

ค่ำใช้จ่ำยรวม 814.63 316.16 

ก ำไรสุทธิ 50.07 1.12 

สินทรัพย์รวม 5,245.80 3,282.23 

หน้ีสินรวม 1,757.00 687.47 

ส่วนของทุน 3,488.80 2,594.76 

 

 

       

        

 

รำยกำร ปี 2564 (ก่อนตรวจสอบ) ปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

อัตรำเงินทุนหมุนเวียน (เท่ำ) 4.08 6.73 

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน (เท่ำ) 0.50 0.26 

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 0.95 0.03 

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ร้อยละ) 1.44 0.04 

 

 

 

 

1. สรุปข้อมูลทางการเงิน  

2. อัตราส่วนทางการเงิน  
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 

1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปี 2564 (ก่อนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี) เปรียบเทียบกับ ปี 2563 
 

                   หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร 

ปี 2564 ปี 2563       เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก่อนตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว จ ำนวนเงิน % 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 807.03 259.27    547.76     211.27  

หัก ต้นทุนขำยและบริกำร 734.93 230.90    504.03     218.29  

ก ำไรขั้นต้น   72.10   28.37      43.73      154.11  

บวก รำยได้อื่นจำกกำรด ำเนินงำน   51.62   51.20        0.42 0.82 

หัก ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน   72.59   78.87       (6.28)      (7.96) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    51.13   0.70      50.43  (7,162.78) 

บวก ดอกเบ้ียรับ     6.03   6.81       (0.78)     (11.45) 

หัก  ดอกเบ้ียจ่ำย     7.11   2.69        4.42      164.31  

ก ำไรสุทธิ ก่อนภำษ ี    50.05   4.82   45.23     937.52  

หัก ภำษีเงินได้นิติบุคคล      (0.02)   3.70       (3.72)    (100.54) 

ก ำไรสุทธ ิ 50.07 1.12 48.95 4,354.63 

  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 50.07 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 48.95 

ล้ำนบำท เกิดจำกสำเหตุ ดังน้ี 

 1. ก ำไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น 43.73 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เน่ืองจำก 

   รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงสำยส่งใต้ดินเพ่ิมขึ้น 235.66 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรจัดหำพร้อมติดตั้งสถำนีอัดประจุ

ไฟฟำ้ เพ่ิมขึ้น 185.07 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟำ้ เพ่ิมขึ้น 136.89 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำบริกำรจ้ำงเหมำและ

จัดหำแรงงำน เพ่ิมขึ้น 11.36 ล้ำนบำท รำยได้จำกสัญญำจัดหำแหล่งเงินทุน เพ่ิมขึ้น 7.28 ล้ำนบำท ขณะที่รำยได้จำกกำรขำย

และบริกำร ลดลง 28.50 ล้ำนบำท 

  ต้นทุนกำรก่อสร้ำงระบบสำยส่งใต้ดิน เพ่ิมขึ้น 225.12 ล้ำนบำท ต้นทุนจัดหำพร้อมติดตั้งสถำนีอัดประจุไฟฟำ้ 

เพ่ิมขึ้น 170.64 ล้ำนบำท ต้นทุนงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟำ้ เพ่ิมขึ้น 128.74 ล้ำนบำท ต้นทุนบริกำรจ้ำงเหมำและจัดหำแรงงำน 

เพ่ิมขึ้น 10.43 ล้ำนบำท ขณะท่ีต้นทุนขำยและบริกำร ลดลง 30.90 ล้ำนบำท  

 2. รำยได้อื่นจำกกำรด ำเนินงำน ลดลง 0.42 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยได้อื่น 0.95 ล้ำนบำท ขณะที่รำยได้เงินปนั

ผล ลดลง 0.53 ล้ำนบำท  
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 3. ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน ลดลง 6.28 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2564 ไม่มีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน

กิจกำรร่วมค้ำเอ็นคอมฟำ้ชัยและเงินลงทุนนรำธิวำส 7.95 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำรยึดรถสำมล้อลดลง 0.39 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำย

อื่นในกำรด ำเนินงำน ลดลง 7.74 ล้ำนบำท ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรพนักงำนเพ่ิมขึ้น 5.76 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง 

ค่ำตอบแทน เพ่ิมขึ้น 2.10 ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพ่ิมขึ้น 1.84 ล้ำนบำท    

 4. ดอกเบ้ียรับ ลดลง 0.78 ล้ำนบำท 

 5. ต้นทุนทำงกำรเงิน เพ่ิมขึ้น 4.42 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียเงินกู้และค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกันเพ่ิมขึ้น 

 6. รำยได้ภำษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ิมขึ้น 3.72 ล้ำนบำท  
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2 .  วิเคราะห ์ฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 (ก ่อนการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี) 

เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

                   หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร 

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563       เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก่อนตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว จ ำนวนเงิน % 

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,038.57 1,571.98 466.59 29.68 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,207.23 1,710.25 1,496.98 87.53 

รวมสินทรัพย์ 5,245.80 3,282.23 1,963.57 59.82 

หน้ีสินหมุนเวียน    499.72    233.54 266.18 113.98 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,257.28    453.93 803.35 176.98 

รวมหน้ีสิน 1,757.00    687.47    1,069.53  155.57 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,488.80  2,594.76 894.04 34.46 

รวมหน้ีสินและสว่นของผู้ถือหุ้น 5,245.80  3,282.23 1,963.57 59.82 

  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 5,245.80 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 1,963.57 ล้ำนบำท 

ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจำก เงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 742.58 ล้ำนบำท สินทรัพย์ตำมสัญญำบริกำรจัดหำแหล่งเงินทุน 375.66 ล้ำน

บำท สินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสัญญำ (ก่อสร้ำงสำยส่งและสถำนีไฟฟำ้) 331.16 ล้ำนบำท สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงโครงกำรจ ำหน่ำยและ

ติดตั้งให้บริกำรระบบผลิตพลังงำนไฟฟำ้จำกแสงอำทิตย์ 273.17 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 49.24 ล้ำนบำท 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนเพ่ิมขึ้น 48.51 ล้ำนบำท ทรัพย์สินสิทธิกำรใช้ 27.31 ล้ำนบำท ลูกหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น 21.13 ล้ำนบำท และ

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 13.75 ล้ำนบำท 

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 บริ ษัทฯ มีหน้ีสิ นรวมจ ำนวน 1 ,757.00 ล้ ำนบำท เพ่ิมขึ้ น 1,069.53 ล้ ำนบำท  

ส่วนใหญ่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำว เพ่ิมขึ้น 688.22 ล้ำนบำท เจ้ำหน้ีกำรค้ำ เพ่ิมขึ้น 315.03 ล้ำนบำท และประมำณกำรหน้ีสินตำมสัญญำ

บ ริ ก ำ ร จั ด ห ำ แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น  เ พ่ิ ม ขึ้ น  8 7 . 5 8  ล้ ำ น บ ำ ท  ห น้ี สิ น ต ำ ม สั ญญำ เ ช่ ำ ก ำ ร เ งิ น  เ พ่ิ ม ขึ้ น  2 2 . 1 3  

ล้ำนบำท ขณะท่ีเจ้ำหน้ีอื่น ลดลง 62.19 ล้ำนบำท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิมขึ้น 894.00 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรเพ่ิมทุนของ กฟภ. 844.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ทุนเพ่ือน ำไป

ลงทุนก่อสร้ำงระบบสำยส่งรองรับโรงไฟฟำ้ BPAM จ ำนวน 101.00 ล้ำนบำท เพ่ิมทุนเพ่ือน ำไปร่วมลงทุนในบริษัท เซทเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 

จ ำนวน 626.00 ล้ำนบำท และร่วมลงทุนในบริษัท โซล่ำเอ็มเซค พำวเวอร์ จ ำกัด  จ ำนวน 117.00 ล้ำนบำท 
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3. อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2564  (ก่อนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี) และปี 2563  
           

รำยกำร 

ปี 2564 

ก่อนตรวจสอบ 

ปี 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

ดีขึ้น/

(ลดลง) 

1. อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) (เทำ่) 4.08 6.73 (2.65) 

2. ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อยอดขำย (Operating Income Margin) (%)                  6.34      0.27 6.07 

3. อัตรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (Return on Assets : OA) (%)                                       0.95 0.03 0.92 

4. อัตรำผลตอบแทนตอ่ส่วนทุน (Return on Equity : ROE) (%)                                                      1.44 0.04 1.40 

5. อัตรำก ำไรสุทธ ิ(Net Profit Margin : NPM) (%) 6.20 0.43 5.77 

6. อัตรำส่วนหน้ีสินรวมตอ่ส่วนทนุ (Total Debt to Equity ratio : DER) (เทำ่)                             0.50 0.26 0.24 

7. อัตรำส่วนก ำไรตอ่หุ้น (Earning per Share : EPS)  (บำท/หุ้น) 0.15 0.00 0.15 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

นโยบายการก ากับกิจการที่ดี 

 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ตระหนักถึงควำมส ำคัญในเร่ืองกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมท้ังมี

เจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเติบโต

อย่ำงย่ังยืนบนรำกฐำนท่ีม่ันคงและแข็งแกร่ง จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม  

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ดังน้ี 

1. ให้ผู้บริหำรและพนักงำนด ำเนินงำนโดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 7 ประกำร คือ 

1) ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ี (Accountability) 

2) ควำมส ำนึกในหน้ำท่ีด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ (Responsibility) 

3) กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและจะต้องพิจำรณำให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment) 

4) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

5) กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่กิจกำรท้ังในระยะสั้นและระยะยำว โดยกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมมูลค่ำใดๆ น้ัน จะต้องเป็นกำร

เพ่ิมควำมสำมำรถในทุกด้ำนเพ่ือกำรแข่งขัน (Value Creation) 

6) กำรส่งเสริมพัฒนำกำรก ำกับดูแลและจรรยำบรรณท่ีดีในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics) 

7) กำรมีส่วนร่วม เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยโอกำสแก่ประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัยคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

(Participation) 

2. ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 

ดังน้ี 

 2.1 กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ท้ัง

ด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินขององค์กรอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกำล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ควำมส ำคัญและแสดง

ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภำคส่วนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

 2.2 กำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีระบบ มำตรกำร หรือแนวทำงในกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ และ

แสดงควำมคิดเห็น กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของบริษัท 

 2.3 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ค ำสั่งท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมท้ังมีกำรประกำศเผยแพร่รำยละเอียดกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงครบถ้วนทุกช่องทำงท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 2.4 กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ  ก ำหนดให้มีช่องทำงในกำรรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือ

เบำะแส เม่ือพบพฤติกรรมกำรทุจริตหรือขัดต่อจรรยำบรรณในกำรด ำเนนิงำน รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สร้ำงควำมม่ันใจ และให้
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ควำมเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบำะแสหรือให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรทุจริต ไม่ให้ได้รับภยันตรำยหรือควำมไม่

เป็นธรรมอันเน่ืองมำจำกกำรแจ้งเบำะแสหรือให้ข้อมูลกำรทุจริต 

 2.5 กำรป้องกันกำรรับสินบน  ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงไม่

ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยทุจริต โดยให้ถือว่ำกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ

ของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัท  

 2.6 กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ รวมท้ัง

พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 2.7 กำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ  ก ำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงำนเพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติตำม

ให้เป็นไปตำมคู่มือและมำตรฐำนท่ีก ำหนด เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจ 

3. ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับปฏิบัติตำมหลักกำรและแนวทำงตำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ อย่ำงเคร่งครัด รวมท้ังกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรป้องปรำมกำร

ทุจริต 

4. ผู้บริหำรทุกระดับต้องเป็นผู้น ำและต้นแบบท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งม่ันต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม รวมถึง

สร้ำงบรรยำกำศในองค์กร สร้ำงแรงจูงใจ และก ำกับดูแลให้พนักงำนร่วมกันปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม 

5. ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติงำนด้วยควำมทุ่มเท รับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยโดยยึดม่ัน

ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรด้วยหลักคุณธรรมมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้มีกำรทบทวนคู่มือกำรก ำกับดูและกิจกำรท่ีดีของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ คร้ังท่ี 1 

พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติและควบคุมก ำกับดูและกิจกำรท่ีดี ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปช่ันของ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด โดยพิจำรณำจำกหลักกำรและแนวทำงก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีใน

รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2562 ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) 

 

นโยบำยป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ พศ. 2563 เพ่ือเป็นกลไกในกำรป้องปรำมกำรทุจริตภำยในกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคให้มี

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลย่ิงข้ึน และยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประเมินด้ำนควำมโปร่งใสของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตแห่งชำติ โดยมีข้อก ำหนดในกำรป้องกันมิให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้ผู้บริหำร และพนักงำนถือปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำท่ีและหรือน ำทรัพย์สินของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไปเอื้อประโยชน์ต่อกิจกำรของตนเอง 

ครอบครัว ญำติพ่ีน้อง และหรือพวกพ้อง หรือ น ำทรัพย์สินต่ำงๆ ของบริษัท ไปใช้ในงำนอื่นท่ีไม่เก่ียวกับบริษัท ไม่

ว่ำด้วยตนเองหรือผู้อื่น 

2. ห้ำมด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร/ท่ีปรึกษำ หรือมีส่วนร่วมในโครงกำร หรือในกิจกำร ท่ีติดต่อ หรือเสนอรำคำท่ี

เป็นคูส่ัญญำกับบริษัท หรือกิจกำรท่ีมีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัท 

3. ห้ำมมิให้บุคคลในครอบครัวด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร/ท่ีปรึกษำ หรือมีส่วนร่วมในโครงกำร หรือกิจกำรท่ีติดต่อ 

หรือเสนอรำคำท่ีเป็นคู่สัญญำกับบริษัท หรือกิจกำรท่ีมีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัท โดยท่ีมีส่วนได้เสีย ด้วย

ประกำรใดๆ ไม่ว่ำด้วยตนเองและหรือร่วมกับผู้ใดเพ่ือแสวงหำประโยชน์จำกบริษัท โดยทุจริต 

4. ไม่น ำข้อมูลภำยในของบริษัท ไปแสวงหำผลประโยชน์โดยทุจริตด้วยวิธีกำรใดๆ ไม่ว่ำด้วย ตนเองหรือ

ร่วมกับผู้ใด 

5. ไม่รับ หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับสิ่งของ หรือของขวัญ หรือผลประโยชน์ โดยมี

มูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท อันน ำมำเพ่ือควำมสะดวกสบำยต่อตนเอง เกินควำมเหมำะสม และหรือ อำจส่งผลต่อกำร

ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี ซ่ึงท ำให้ผู้รับตัดสินใจเอนเอียงในลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ 

6. ไม่น ำของขวัญท่ีมีรำคำ หรือมูลค่ำสูงกว่ำท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตแห่งชำติ มอบให้แก่ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ 

7. ไม่กระท ำกำรใดๆ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์จำกบริษัท โดยทุจริต ไม่ว่ำด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้ใด 

8. ท ำรำยงำนต่ำงๆ ตำมส่วนท่ี 2 ในหลักเกณฑ์น้ี โดยถูกต้องครบถ้วน และตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร 

9. เฝ้ำระวัง ตรวจสอบ ติดตำม กำรปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง 7 ของพนักงำนท่ีอยู่ภำยใต้กำร บังคับบัญชำเพ่ือให้

เกิดกำรก ำกับดูแลท่ีดีและได้ผลส ำเร็จอย่ำงจริงจัง 

ท้ังน้ี กำรท ำรำยงำนตำมวรรคแรกของผู้บริหำร พนักงำน ในวันท่ีบุคคลดังกล่ำวขำดคุณสมบัติของกำรเป็น

พนักงำนของบริษัท ให้ถือว่ำยังคงมีควำมสมบูรณ์ถูกต้องตำมระเบียบน้ีต่อไป 
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แนวทำงกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม 

o ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรรำยงำนกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ให้สอดคล้องตำมกฎระเบียบและแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีเป็น

มำตรฐำนสำกล พร้อมท้ังสำมำรถด ำเนินกำรสรุปรวบรวมข้อมูลกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวมได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด พศ. 2563 

o น ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยใน มำใช้ในกำรควบคุม ลดควำมเสี่ยง 

และตรวจติดตำมประเด็นกำรขัดกันทำงผลประโยชน์ภำยในองค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอทุกปี 

o ก ำหนดค่ำนิยมและพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วน

ตน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกิจกรรมสร้ำงบรรยำกำศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตส ำนึกท่ีดีท่ีจะ

หลีกเล่ียงและไม่กระท ำกำร ท่ีก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

o รำยงำนกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ระดับ

คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ซ่ึงทุกกลุ่มต้องถือปฏิบัติและด ำเนินกำรรำยงำนตำมกรอบแนวทำงอย่ำง

เคร่งครัด โดยข้อมูลท่ีน ำเสนอต้องมีควำม ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันกำล ครอบคลุมท้ังตนเองและผู้ท่ี

เก่ียวข้อง เช่น คู่สมรส บุตร และบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

o กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลภำยในขององค์กร คณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด จะก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิด ท้ังน้ี เพ่ือท ำให้รำยกำรดังกล่ำว

มีควำมโปร่งใส ยุติธรรมเสมอเหมือนกำรท ำ รำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีมีส่วน

ได้เสียในรำยกำรน้ันจะไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่ำว 

o เปิดเผยนโยบำย กรอบหลักกำร แนวปฏิบัติ และผลกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ ส่วนรวม แก่สำธำรณชนภำยนอกให้รับรู้อย่ำงท่ัวถึงกันเป็นประจ ำทุกปี ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น รำยงำน

ประจ ำปี (Annual Report) เป็นต้น 

 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม 

หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ พศ. 

2563 ลงวันท่ี 25 กันยำยน 2563 ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน (ยกเว้นพนักงำนทดลองงำน) จัดท ำ รำยงำนกำร

ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเสนอตำมล ำดับช้ัน ผ่ำนทำงระบบกำรรำยงำนกำรขัดกัน ระหว่ำง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COl Reporting) โดยแบ่งกำรรำยงำนออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 

1.  กรณีรำยงำนประจ ำปี รำยงำนฯ ปีละ 1 คร้ัง ภำยใน 30 กันยำยนของทุกปี) 

2. กรณีมีกำรแต่งต้ัง โยกย้ำย เล่ือนระดับ / ต ำแหน่ง และบรรจุใหม่ (รำยงำนฯ ภำยใน 30 วันนับต้ังแต่วันท่ีค ำสั่งมีผล) 

3. กรณีมีกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (รำยงำนฯ และถอนตัวจำกกำรเป็น

กรรมกำร หรือกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ันๆ ทันที กรณีมีกำรขัดกันฯ) กำรรำยงำนกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด เป็นกำรด ำเนินกำรเชิงป้องกันไม่ให้

เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หำกเกิดกรณีพนักงำนในสังกัดรำยงำนว่ำมีกำร 

ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ผู้บังคับบัญชำต้องก ำกับดูแลไม่ให้พนักงำนผู้น้ันมีบทบำทใน

กำรอนุมัติ / อนุญำต หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนกำรท่ีรำยงำนว่ำมีโอกำสเกิดกำรขัดกัน เช่น กระบวนงำนจัดซ้ือ

จัดจ้ำงในโครงกำรหรือ กิจกรรมของตนเอง ครอบครัว / ญำติพ่ีน้อง และ / หรือ พวกพ้อง เป็นต้น 
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การบริหารความเสี่ยง  
 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยผู้จัดกำรทุก

ฝ่ำย/ทุกหน่วยธุรกิจและพนักงำนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมแสดงควำมเห็นร่วมกัน (Participation Management) ระดม

สมองด้วยกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (Systematic Thinking) ตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้แผนบริหำรควำมเสี่ยงของ

บริษัทเกิดประสิทธิผล 

โดยหลักกำรส ำคัญของกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลตำมแนวทำงของ COSO ERM 2017 ประกอบด้วย 

5 หลักกำรท่ีสัมพันธ์กัน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพ้ืนฐำนขององค์ประกอบท้ังหมดในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เน่ืองจำกกำรก ำกับดูแล

กิจกำรจะเป็นสิ่งท่ีก ำหนดแนวทำงขององค์กรในกำรให้ควำมส ำคัญและสร้ำงควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

วัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับค่ำนิยมทำงจริยธรรม พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของ

องค์กร ซ่ึงจะสะท้อนผ่ำนกำรตัดสินใจต่ำงๆ 

2. กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective-Setting) 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรได้โดยผ่ำนกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ และควรก ำหนดควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ให้สอดคล้องกับกำรก ำหนดกลยุทธ์ 

3. ผลการด าเนินงาน (Performance) 

เร่ิมจำกกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ โดยจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงตำมโอกำสและผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น และพิจำรณำควำมเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ มีองค์ประกอบ 

ดังน้ี 

3.1 ระบุควำมเสี่ยง (Identifies Risk) 

องค์กรควรระบุควำมเสี่ยงท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรควำม

เสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้น บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน คือ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

 

3.2 ประเมินควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) 

 องค์กรควรประเมินควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง โดยประเมินว่ำแต่ละปัจจัยน้ันมีโอกำสท่ีจะเกิดมำกน้อยเพียงใด 

และหำกเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรมำกน้อยเพียงใด บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้

มีกำรประเมินควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงจำกโอกำสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ดังน้ี 
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o กำรก ำหนดระดับควำมเสียหำยหรือผลกระทบ (Impact) ว่ำมีระดับรุนแรงมำก รุนแรงน้อย โดยแบ่งระดับควำม

เสียหำย เป็น 5 ระดับ คือ รุนแรงมำก รุนแรงค่อนข้ำงมำก รุนแรงปำนกลำง รุนแรงน้อย และรุนแรงน้อยมำก และแทนด้วย

คะแนน 5,4,3,2,1 ตำมล ำดับ ท้ังน้ีบริษัทพีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้ก ำหนดระดับของควำมเสียหำยให้เป็นเกณฑ์มำตรฐำนขององค์กร 

เพ่ือถือเป็นมำตรวัดอันหน่ึงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

o กำรประเมินโอกำสท่ีเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เป็นกำรก ำหนดว่ำควำมเสี่ยงน้ันๆ มีโอกำสเกิดขึ้นได้มำก

น้อยเพียงใด หรือมีควำมถี่ในกำรเกิดเท่ำไรในช่วงระยะเวลำหน่ึงๆ แบ่งเป็น 5 ระดับเช่นกันจำกมำกไปน้อย แทนด้วย ตัวเลข 

5,4,3,2,1 ตำมล ำดับ 

3.3 จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง (Prioritizes Risks) 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำม

เสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กรว่ำก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในระดับใด โดยค ำนวณจำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิด

ควำมเสี่ยงกับระดับของผลกระทบ และประเมิณว่ำควำมเสี่ยงใดควรจัดกำรก่อน โดยควำมเสี่ยงท่ีจะต้องน ำมำด ำเนินกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง คือ ควำมเสี่ยงท่ีมีระดับควำมเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป ส่วนควำมเสี่ยงท่ีมีระดับควำมเสี่ยงต ่ำกว่ำ 10 ถือว่ำมี

ควำมเสี่ยงค่อนข้ำงต ่ำไม่น ำมำด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยแสดงควำมสัมพันธ์ได้ดังน้ี 

 

 

ท้ังบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบสูงและมีโอกำสท่ีจะเกิดสูง Zone ท่ีมี

ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก คือ ผลคูณ 20-25 เป็นล ำดับแรก และ Zone ระดับคะแนนท่ีมีระดับควำมเสี่ยงสูง ผลคูณ 10 –16 เป็น

ล ำดับรองลงมำ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นกำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรงรำยปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐำนข้อมูลในอดีต และกำร

คำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกำรก ำหนดระดับควำมรุนแรงแต่ละปัจจัยเสี่ยง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้มีกำรประเมินควำม

รุนแรงของควำมเสี่ยงจำกโอกำสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ซ่ึงมีควำมสัมพันธ์กับขอบเขตของระดับควำม

เสี่ยงท่ีองค์กรสำมำรถยอมรับได้ (Risk Boundary) 

4. การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision) 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีกำรพิจำรณำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่เป็นระยะ โดยทบทวนควำมสำมำรถและแนว

ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซ่ึงผู้บริหำรได้พิจำรณำควำมสำมำรถและกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร และแนะน ำแนวทำงสิ่งท่ีต้อง

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กับองค์กรได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

5. สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting) 

กำรสื่อสำรเป็นกระบวนกำรต่อเน่ืองในกำรรวบรวมข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลท่ีจ ำเป็นจำกท่ัวท้ังองค์กร ซ่ึงข้อมูล

สำรสนเทศดังกล่ำวจะมำจำกท้ังผู้บริหำรและพนักงำนในส่วนต่ำงๆ ขององค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จำกระบบข้อมูลเพ่ือ
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รวบรวมประมวลผลและจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ ท่ีสัมพันธ์กับกำรบริหำรควำมเสี่ยง จำกน้ันองค์กำรจึงรำยงำนข้อมูลควำมเสี่ยงและผล

กำรด ำเนินกำรได้ 

 

ผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2564  

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563 และได้มีกำรรำยงำนผลตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงทุกไตรมำส 

 

 

 

 

1.  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ : มีควำมเสี่ยง 3 เร่ือง ได้แก่ จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 1 งำน ดังน้ี 

ควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

1.1 ควำมไม่ชัดเจนของทิศทำงหรือนโยบำยในกำร

มอบหมำยงำนของ กฟภ. (Business Flagship) ให้ บริษัท 

พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

แผนงำน : สัญญำกำรให้บริกำรจ้ำงเหมำและจัดหำแรงงำนของ กฟภ. ให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำยจ ำนวน 13 สัญญำ มูลค่ำ 7,722 ล้ำนบำท 

1.2 ขำดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชัดเจนในกลุ่มธุรกิจ 

Customer Solutions 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

1.3 กำรลงทุน/ร่วมลงทุน และกำรพัฒนำธุรกิจ ไม่เป็นไป

ตำมเป้ำหมำย 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

2.  ควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน : มีควำมเสี่ยง 2 เร่ือง ไม่มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

2.1 รำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจฝึกอบรมไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย 11.4 ล้ำนบำท (กรณีบัตรใหม่ 2,000 คน กรณีต่อ

บัตร 3,000 คน) 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

2.2 กำรด ำเนินงำน หรือกำรบริหำรจัดกำรงำนให้บริกำรจ้ำงเหมำและ

จัดหำแรงงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำน 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

 

 

3.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน : มีควำมเสี่ยงรวม 8 เร่ือง จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 2 งำน ดังน้ี 

ควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

3.1 กำรจัดส่งงบกำรเงิน ประจ ำเดือน/ประจ ำไตรมำสของ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ให้ กฟภ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/

ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงบัญชี และไม่ทันภำยในระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

 

แผนงำน: กำรจัดส่งงบกำรเงินประจ ำเดือน/ประจ ำไตรมำส ของบริษัท  

พีอีเอ เอ็นคอมฯ ให้ กฟภ. อย่ำงถูกต้องและทันตำมเวลำท่ีก ำหนด 

ปัจจัยเส่ียง 
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ควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

3.2 ขำดกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน/ผลตอบแทนกำร

ลงทุนของบริษัทในเครือ (Return on Investment) / 

กำรจัดส่งงบกำรเงินให้ทันภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

 

3.3 กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

3.4 กำรด ำเนินงำน หรือกำรบริหำรจัดกำรงำนให้บริกำรจ้ำง

เหมำและจดัหำแรงงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำน 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

3.5 ระบบ IT ของบริษัทฯ ยังไม่รองรับกำรด ำเนินงำน/ไม่มี

ระบบจัดเก็บจัดกำรข้อมูลท่ีเหมำะสมและง่ำยตอ่กำรน ำข้อมูล

มำประยุกต์ใช้ (Digital Information) 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

 

3.6 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรให้แล้วเสร็จได้

ตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ้ 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

3.7 ต้นทุนโครงกำรสูงกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้ 

 
แผนงำน: กำรก ำกับและควบคุมค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร 

3.8 ควำมพร้อมด้ำนอัตรำก ำลังและควำมเชี่ยวชำญในกำร

ด ำเนินธุรกิจเชิงรุก ท้ังในและต่ำงประเทศ 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

 

4.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง : มีควำมเสี่ยง 2 เร่ือง ไม่มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

ควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

4.1 กำรท ำนิติกรรมสัญญำซ่ึงอำจท ำให้ บริษัท พีอีเอ  

เอ็นคอมฯ เสียผลประโยชน์หรือไดรั้บควำมเสียหำย 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ 

 

4.2  ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑข์องบริษัท พีอีเอ  

เอ็นคอมฯ ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance) ท่ีเกี่ยวข้อง 

ซ่ึงได้ใช้บังคับอยู่ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

- ไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมได้

เพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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การควบคุมภายใน 
 

หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ซ่ึงประกำศ ณ วันท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2561 และ

หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในปี 2555 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย

รัฐวิสำหกิจ (สคร.) และถือปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกันท่ัวท้ังองค์กรมีวัตถุประสงค์ให้ม่ันใจได้ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำม

เพียงพอ เหมำะสม โดยในกำรประเมินกำรควบคุมภำยในระดับองค์กรมีกำรสอบทำนเอกสำรประกอบกำรประเมินกำรควบคุมด้วย

ตนเองของสำยงำนในสังกัด เพ่ือควำมถูกต้อง ครบถ้วนและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ด้ำน คือ 

o กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Operation : O)  

o ควำมเชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน (Reporting : R) 

o กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บังคับ (Compliance : C)  

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ประจ ำปี และรำยงำนกำรสอบทำน

กำรประเมิน ผลกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รำยงำนต่อกระทรวงมหำดไทย คณะกรรมกำรกำรบริษัท และ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 90 วันหลังสิ้นปี  

รายงานระบบการควบคุมภายในของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ประจ าปี 2564 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีนโยบำยพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้กำรควบคุม

ภำยในเป็นกลไกท่ีจะท ำให้มีควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำภำยในองค์กรมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และค ำสั่ง

ของผู้บริหำร ส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ประหยัด มีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้แก่ 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง มีกำรดูแลป้องกัน

ทรัพยำกรจำกกำรทุจริต ควำมเสียหำย กำรสูญเปล่ำหรือกำรบริหำรจัดกำรท่ีผิดพลำด จัดให้มีและด ำรงไว้ซ่ึงข้อมูลรำยงำนทำง

กำรเงินและกำรบริหำร ท่ีเชื่อถือได้ ทันต่อเวลำ โดยมีผลกำรประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยในท้ัง 5 ด้ำน สรุปได้ ดังน้ี 

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จัดให้มีกระบวนกำรกำรควบคุมภำยในท่ียึดม่ันในคุณค่ำของควำมซ่ือตรงและจริยธรรม มีคณะ 

กรรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนควำมเพียงพอและประสิทธิภำพของกำรควบคุม โดยกำรติดตำมและทบทวนรำยงำนกำรเงินและ

ไม่ใช่กำรเงินอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกเดือน มีกำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร ยึดหลักกำร

ก ำกับดูแลท่ีดี ตำมหลักธรรมภิบำล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ

ได้ และมีกำร ส่งเสริมค่ำนิยมหลักของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เพ่ือสนับสนุนให้กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคเป็น

องค์กรท่ีมีค่ำนิยมและวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด มีโครงกำรกระตุ้น ผลักดัน 

ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนสำมำรถประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมองค์กรและ น ำมำบูรณำกำรเข้ำกับกระบวนกำรอื่นๆ รวมท้ัง

ก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำร ควบคุมภำยในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

ด้านการประเมินความเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง ด ำเนินงำนตำมแนวทำง COSO ERM เป็นมำตรฐำนเดียวกันท่ัวท้ังองค์กรมีคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล ก ำหนดนโยบำย ก ำหนด

ระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับควำมเบ่ียงเบนท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน

และภำยนอกเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ โดยมีกำรติดตำมประเมินผลเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
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ด้านกิจกรรมการควบคุม 

ก ำหนดนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนครบทุกด้ำน โดยมีคู่มือท่ีส ำคัญซ่ึงมีกำรทบทวน / ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ กำรแบ่งแยกหน้ำท่ี / อนุมัติ / ดูแลป้องกันทรัพย์สิน ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร มีฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยในสอบทำนรำยงำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นประจ ำทุกเดือน และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์หรือ

เป้ำหมำยของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ว่ำจะ เป็นองค์กรชั้นน ำท่ีทันสมัยในระดับอำเซียน มุ่งม่ันให้บริกำร

ธุรกิจพลังงำนไฟฟำ้ และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอย่ำงครบวงจรท่ีมี ประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่ำงย่ังยืน กำรท่ีจะให้บรรลุเป้ำหมำย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ได้จัดแผนพัฒนำบุคลำกรด้วย

นวัตกรรม พัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี มุ่งสู่ผู้ให้บริกำรแห่งอนำคต รวมท้ังมีนโยบำยกำรเป็นองค์กรแห่งควำมโปร่งใส ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิด Performance ท่ีย่ังยืนต่อองค์กร 

ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีระบบสำรสนเทศจัดกำรฐำนข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงสมบูรณ์เป็นปัจจุบันท้ังกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน และสะดวก

ในกำรเข้ำถึง โดยมีคณะท ำงำนดูแลระบบสำรสนเทศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ก ำกับดูแลแผนปฏิบัติกำร

ดิจิตอลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของบริษัท ทบทวนระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ บริหำรจัดกำรดูแลระบบ

สำรสนเทศ ให้มีประสิทธิภำพ ม่ันคงปลอดภัย มีระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรเพ่ือสนับสนุนข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจ มีระบบ

สำรสนเทศและสื่อสำร / ชี้แจง สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมม่ันคงปลอดภัยกำรใช้งำนสำรสนเทศอย่ำงท่ัวถึงกำรสื่อสำรช่วยให้

บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจ ถึงควำมรับผิดชอบและควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในท่ีมีต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

ด้านกิจกรรมการติดตามผล 

มีกำรติดตำมประเมินผลแบบระหว่ำงปฏิบัติงำนทุกงำนอย่ำงต่อเน่ือง สม ่ำเสมอ มีกำรติดตำมประเมินผลแบบเป็นรำยคร้ัง

ด้วยกำร ประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment CSA) ครบทุกสำยงำน โดยบูรณำกำรร่วมกับกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง ซ่ึงมีกำรติดตำมรำยงำนผลเป็นประจ ำทุกไตรมำส รวมท้ังมีกำรติดตำมประเมินผลแบบเป็นอิสระ (Independent 

Assessment IA) โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีภำยนอก และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด มีกำร

ตรวจประเมินจำกกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค ในฐำนะผู้ตรวจประเมินคุณภำพรัฐวิสำหกิจ (State Enterprise Assessmerit Model: 

SE-AM) ตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจประจ ำปีบัญชี ระหว่ำงกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค กับบริษัท พีอี

เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นประจ ำอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ำกัด มีแนวทำงในกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และกำรตรวจสอบ (IA) ท่ีเน้นกำรปฏิบัติงำนและให้ควำมส ำคัญกับ

กำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง 

 

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

สรุปได้ว่ำ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีกำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรควบคุมภำยในอย่ำงเป็นระบบครบท้ัง 5 องค์ประกอบเป็น

มำตรฐำนเดียวกัน ท่ัวท้ังองค์กร มีประสิทธิผลเพียงพอและเหมำะสม ท ำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของระบบกำรควบคุม

ภำยใน และได้ จัดท ำ รำยงำนกำรควบคุมภำยในของบริษัท พีอี เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด รำยงำนต่อ

กระทรวงมหำดไทย คณะกรรมกำรกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค ได้ภำยในก ำหนดเวลำ (ภำยใน 

90 วันหลังสิ้นปี ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน

ของรัฐ พ.ศ. 2561) 
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การตรวจสอบภายใน 
 

กำรตรวจสอบภำยใน เป็นกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ัน (Assurance Services) และให้ค ำปรึกษำ (Consulting 

Services) อย่ำงเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำร และกำรปฏิบัติงำน 

เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และเพ่ิมมูลค่ำ อีกท้ังเป็นกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำร

ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ โดยยึดแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ

ภำยใน ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2555 และคู่มือ

กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในท่ี

ส ำคัญ ในปี 2564 สรุปได้ดังน้ี  

โครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยในมีโครงสร้ำงของหน่วยงำนท่ีเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ

ผู้บริหำรสูงสุดและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรจัดท ำกฎบัตรท่ีก ำหนดบทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน และ

เผยแพร่ให้ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัททุกคนรับทรำบ รวมถึงได้มีกำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ก่อนกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยในทุกคร้ัง 

การปฏิบัติงานและการรายงาน  

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ระยะ 5 ปี) และแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยกำรจัดท ำ

แผนกำรตรวจสอบให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน (Risk-Based 

Approach) ของบริษัท ครอบคลุมทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษัท โดยได้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อ

ผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ ผู้บริหำรสูงสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และหน่วยงำนก ำกับดูแล มีกำรติดตำมผล

กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ ซ่ึงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ไม่มีข้อจ ำกัดในกำร

แสดงควำมคิดเห็น และไม่มีประเด็นท่ีมีควำมขัดแย้งระหว่ำงหน่วยรับตรวจและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท่ียังหำข้อยุติไม่ได ้

การรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยหลังกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ โดยหน่วยรับตรวจ                มี

กำรประเมินตนเองตำมแนวทำงท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และในปี 2564 ได้มีกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบ

จำกผู้ประเมินอิสระภำยนอก (บริษัท อีสบำร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกัด) ซ่ึงฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้น ำผลกำรประเมินท้ังหมดมำ

วิเครำะห์ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และมีกำรพัฒนำ ผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเน่ือง โดย

ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภำยในเข้ำรับกำรฝึกอบรม ท้ังภำยในและภำยนอกเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี พร้อมท้ัง

สนับสนุนให้ได้วุฒิบัติทำงวิชำชีพ เช่น ผู้ตรวจสอบภำยในวิชำชีพรับอนุญำต (The Certified Internal Auditor: CIA) และ

วุฒิบัตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 
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รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

 
รำยงำนผู้สอบบัญชี : ยังไม่ได้รับกำรตรวจสอบ 

งบกำรเงิน : งบเฉพำะกิจกำร ได้แก่ หน้ำงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ หน้ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน หน้ำงบแสดงกำร

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหน้ำงบกระแสเงินสด (เอกสำรแนบ) 

   งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ยังไม่มี เน่ืองจำก บริษัทฯ ได้รับงบกำรเงินจำกบริษัทร่วม

ยังไม่ครบถ้วน 
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บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 0-2590-9404 

www.pea-encom.com 


