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           มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2552 

ให้จัดตั้งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 

จํากัด (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) เพ่ือดําเนินธุรกิจ

ลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าและการจัดฝึกอบรมด้าน

ระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  

 บริษัท พีอีเอ เอน็คอมฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 

0105552111043 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่

เลขที่ 200 อาคาร LED ชั้น 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ ถือหุ้นทั้งหมดและ ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออก

และเรียกชําระเตม็มูลค่าแล้ว จํานวน 189,128,375 

หุ้ น  มู ล ค่ า หุ้ น ล ะ  1 0  บ า ท  เ ป็ น เ งิ น จํ า น ว น 

1,891,283,750 บาท 

 

 

L e t ’ s  F u l f i l l  t h e  G r e e n  E n e r g y  w i t h  E N C O M  
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วิสยัทศัน ์

(Vision) 

วตัถปุระสงคเ์ชิง

ยทุธศาสตร ์

(Strategic 

Objectives) 

ภารกิจ 

(Mission) 

1) ลงทุนและพัฒนาในธุรกิจพลังงานไฟฟาและการอนุรักษ
พลังงานในประเทศแบบครบวงจร 

2) เปนกลไกของภาครัฐในการสงเสริมการลงทุนและเปน
แหลงขอมูลอางอิง (Market Reference) ดานพลังงาน
ทดแทน และการอนุรักษพลังงานของรัฐ 

3) ขยายการลงทุนในธ ุรก ิจพลังงานไฟฟาและธ ุรก ิจท่ี
เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค 

“องคกรที่มีการบริหารจัดการ 
ดานพลังงาน และนวัตกรรม  

ที่เปนที่ยอมรับในระดับภมูิภาค” 

การดำเนินธรุกิจของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ แบงเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

SO 1 การเสริมสรางภาพลักษณองคกรท่ีดี และดำเนินธุรกิจอยางมีหลักธรรมาภิบาล 

SO 2 การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องดานไฟฟา เพ่ือเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ 

PEA Group 

SO 3 การบริหารการลงทุนในธุรกิจท่ีมีศักยภาพ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ 

SO 4 มีความคลองตัวในการดำเนินธรุกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจองคกรใน

ภาพรวม เพ่ือนำไปสูการเปน Holding Company 

SO 5 การพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม และเทคโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขัน 
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แนวนโยบายของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคต่อ บริษทั พีอีเอ เอ็นคอมฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ประเภทกิจการ/ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

  

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ตระหนักถึงความทาทายของธุรกิจพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความ

ตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนประชากร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายดานพลังงานท่ี

มุงเนนความม่ันคงในการผลิตไฟฟาควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 

 1. ลงทุนและรวมลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศโดยการแสวงหาและพัฒนาพลังงาน

ทดแทนหรือพลังงานรูปแบบอื่นๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไมกอใหเกิดมลภาวะ การนำของเสียหรือเศษ

วัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต หรือกระบวนการแปรรูปของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการนำพืชพลังงาน

หรือพลังงานจากแหลงธรรมชาติมาผลิตเปนพลังงานไฟฟา การเปนกลไกสำคัญของภาครัฐในการสงเสริมการ

ลงทุนดานพลังงานทดแทน ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของ

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” ดังนั ้น จึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน เพื ่อให กฟภ. บรรลุผลสำเร็จตามตำแหนงทาง

ยุทธศาสตรแตละระยะได โดยวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของ กฟภ. ใน SO 4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน จะพบวา ปจจุบัน กฟภ. ใหความสำคัญกับการแสวงหาโอกาสในการ

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่องท้ังในและตางประเทศ ผานกลไกการดำเนินงานท้ัง กฟภ. และบริษัทในเครือ เพ่ือเปนการ

ขยายการเติบโตทางธุรกิจ และพัฒนาความสามารถในการสรางรายไดในองคกรอยางยั่งยืน 
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 - Energy Audit : ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานโดยเฉพาะ เพื่อหาแนวทางการปรับลด

การใชพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพลังงานในระบบ เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง ระบบทำ

ความเย็น (Chiller System) ระบบหมอตมไอน้ำ (Boiler System) เปนตน 

 - Energy Consultant : เปนท่ีปรึกษาการจัดการพลังงาน แนะนำการจัดการพลังงานหรือการ

อบรมใหความรู แกพนักงานของโรงงานและอาคาร รวมถึงจัดทำคูมือหรือรายงานตางๆ ตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

 3. ใหบริการฝกอบรมดานวิศวกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานระบบไฟฟาและ

พลังงานแกหนวยงานตางๆ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากร

กับผูเขารับการอบรม โดยทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) และหนวยงาน

ตางๆ ซึ่งสอดรับกับหลักสูตรดานวิศวกรรมที่หลากหลาย เชน หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของ

หนวยงาน ภายนอกบนเสาไฟฟาของ กฟภ., หลักสูตรการประยุกตใชเครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟาใน

โรงงานอ ุตสาหกรรม, หล ักส ูตรการบำร ุงร ักษาระบบผล ิตไฟฟาพล ังงานแสงอาท ิตย ,  หล ักส ูตร 

"Electricity/Power Utility Safety Management system", หลักสูตร "การประยุกต ใช เคร ื ่องม ือเ พ่ือ

บำรุงรักษาระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม" เปนตน 

 4. ลงทุนและรวมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในตางประเทศ เปนการ

ขยายการลงทุนและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจรวมกับพันธมิตรในการรวมลงทุนในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ถือเปนตัวแทนหนึ่งของรัฐที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชนกับธุรกิจของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค โดยสรางความเติบโตทางธุรกิจและสามารถสรางรายไดกลับเขาประเทศ ผานแผนการ

ลงทุนตางๆ เชน แผนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงอ่ืนๆ การกอสรางและ

ปรับปรุงสถานีไฟฟาและสายสง เปนตน 

 

 

 

  

 

  

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    

 

·ÕèµÑé§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ 
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                  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกร (Driving Forces) โดยแบงออกเปน 2 กลุม 

 1. บริบทโลกในอนาคต (Megatrend) คือ ปจจัยขับเคลื่อนที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกผาน

ชองทางการผลิตของธุรกิจ  การทำงานของแรงงาน การซื้อของผูบริโภค รวมถึงบทบาทภาครัฐ ซึ่งปจจัย

ดังกลาวเปนแนวโนมที่มองภาพในระยะปานกลาง – ยาว โดยกระทบอุตสาหกรรมไฟฟา ซึ่งประเด็นสำคัญท่ี

จำเปนตองติดตาม 5 Megatrends ดังนี้ 

  1.1 เทคโนโลยีนวัตกรรม (Technological Advance) พัฒนาการทางดานเทคโนโลยีท่ี

นอกจากจะรุดหนาไปเรื่อยๆ แลวยังสามารถเขาถึงไดงายขึ้น แพรหลายกวางขวางมากขึ้น ดวยราคาที่ถูกลง 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น จะเขามามีอิทธิพลในการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการและอุตสาหกรรม ทั้งใน

เรื่องของการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน รวมถึงการพลิกโฉมอุตสาหกรรม

อยางหลีกเลี่ยงไมได 

  1.2 การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม (Social and Demographics) การเปลี่ยนแปลงของจำนวน

ประชากรที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงอยางรวดเร็ว และการเพิ่มขึ้นของสังคมเมืองในอีก 10 ปขางหนาจะ

สงผลกระทบตอแรงกดดันในเรื่องการใชทรัพยากรอยางมีนัยสำคัญ รวมทั้งรูปแบบและพฤติกรรมการดำเนิน

ชีวิตของบุคคล บรรทัดฐานและคานิยมทางสังคม  

  1.3 ความเปนเมือง เปน Megatrends ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงและจะมีผลตอเศรษฐกิจโลกสูง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักถึงพลังงานในอนาคต (Future of energy) และการตระหนักถึงสุขภาพและ

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

จำนวนประชากรโลกจะมากกวา 1 พันลานคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา สวนในประเทศ

ไทย ความเปนเมืองยังอยูในระดับท่ีตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อีกดานหนึ่งของการ

เปลี่ยนแปลงเชิงสังคม คือ ประชากรโลกจะกลายเปนสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ (Aged Society) ในอีก 35 ป 

ขางหนา แตประเทศไทยกำลังกาวสูเปน Aged Society ในอีก 5 ปขางหนา ซึ่งจะสงผลกระทบตอประชากร

วัยทำงานท่ีจะมีความรับผิดชอบตอผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 

  1.4 การขาดแคลนทรัพยากรและผลกระทบจากปญหาสภาพภูมิอากาศ (Environmental 

Challenges) ไมไดส งผลกระทบตอความเปนอยู ของมนุษยเทานั ้น แตย ังกระทบถึงภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมอีกดวย โดยมีการคาดการณวาความตองการพลังงานในโลกจะเพิ่มอีก 50% ของความตองการ

พลงังานในปจจบุัน ซ่ึงในป 2573 สะทอนใหเห็นถึงความทาทายดานพลังงาน 

 1.5 ความเชื่อมโยงและพึ่งพิงกันระหวางประเทศ (Globalization and Connectivity) 

โลกเราตอนนี ้กำลังอยู ในยุคของการเปลี ่ยนผานครั ้งสำคัญจากการปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรม ( Industrial 

Revolution) มาสูการปฏิวัติของขอมูลสารสนเทศ (Information Revolution) การเชื่อมโยงและพึ่งพากัน

ระหวางประเทศที่มากขึ้น ปจจุบันการเติบโตของการคาระหวางประเทศคอนขางชะลอตัวจากหลายๆปจจัย 

ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ แตอยางไรก็ตามการเติบโตของตลาดทุน (Capital Market) และ
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การไหลเวียนของขอมูล (Data Flow) ยังคงเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งมีการคาดการณวาการปฏิวัติโลกาภิ

วัตน (Globalization) กำลังเขาสูระยะท่ี 3 วาดวยการเชื่อมตอกันของขอมูลท่ัวท้ังโลก 

 1.6 การเปลี ่ยนขั ้วทางเศรษฐกิจและการเมือง (Emerging Economy Growth and 

Dynamism) การเปลี่ยนถายข้ัวอำนาจทางเศรษฐกิจจากกลุมประเทศมหาอำนาจไปสูตลาดเกิดใหม จากการ

เติบโตของเศรษฐกิจของกลุมประเทศในทวีปเอเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง

สงผลตอความตองการดานพลังงานไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. แนวโนมและทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา (Electricity Trends) ในป 2562-2564 

คาดวาธุรกิจผลิตไฟฟาเอกชนมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง โดยมีปจจัยหนุนท้ังดานอุปสงคท่ีมีตลาดรองรับแนนอน 

และดานอุปทานจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ 

o ความตองการใชไฟฟาในประเทศขยายตัวตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนใน

ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่ทยอยเพิ่มขึ้น จะหนุนความตองการใชไฟฟาในประเทศ (อางอิงตามแผน PDP2018 

คาดการใชไฟฟาในประเทศจะขยายตัว 3.6% ในป 2562-2563 และ 3.2% ในป 2564 ภายใตสมมติฐาน GDP

ขยายตัวเฉลี่ย 3.8% ตอป) 

o แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศฉบับปพ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) และ

การตออายุสัญญาโรงไฟฟา SPP ระบบ Cogeneration เอื ้อใหเกิดการขยายกำลังการผลิตและการลงทุน

โรงไฟฟาใหมในระยะอันใกลโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

- แผน PDP2018 กำหนดใหมีกำลังการผลิตไฟฟารวมทั้งสิ้น 77,211 เมกะวัตต ในป 2580 

เพ่ิมข้ึน 9% จากแผน PDP2015 เปนกำลังการผลิตใหมในชวงป 2561-2580 จ านวน 56,431 เมกะวัตต โดย

จะสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึนคิดเปน 53% ของกำลังการผลิตไฟฟารวม

ในป 2580 และกำลังการผลิตของพลังงานหมุนเวียนยังคงอยูท่ี 20% สวนก าลังการผลิตของโรงไฟฟาถานหิน

ลดลงเหลือ12% ในสวนนี้จะเปนโรงไฟฟาใหมหรือโรงไฟฟาทดแทนโรงเดิมซึ่งจะมีทั้งที่ลงทุนโดย EGAT และ

เปดประมูลแขงขันในภาคเอกชนของ IPP 

- การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่รับซื้อจากเอกชน แบงออกเปน 1) โรงไฟฟาตาม

นโยบายการสงเสริมของภาครัฐในชวงป 2561-2580 กำลังการผลิตไฟฟา 520 เมกะวัตต จำแนกเปนโรงไฟฟา

ขยะ 400 เมกะวัตต และโรงไฟฟาชีวมวลประชารัฐ 120 เมกะวัตต 2) โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตามแผน 

AEDP กำลังการผลิตไฟฟา 18,176 เมกะวัตต  

- คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เห็นชอบใหตออายุสัญญาโครงการ

โรงไฟฟา SPP Cogeneration ที่สิ ้นสุดสัญญาในป 2559-2568 จำนวน 25 ราย กำลังการผลิตประมาณ 

2,975 เมกะวัตต แบงเปน เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ 20 ราย และถานหิน 5 ราย โดยใหใชเชื้อเพลิงตามสัญญา

เดิมและไดรับอัตรารับซื้อไฟฟาสอดคลองกับประเภทเชื้อเพลิง โดยใหราคากาซธรรมชาติอยูที่ 2.80 บาทตอ

หนวย และถานหิน 2.54 บาทตอหนวย 

  



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2562    7 
                                                                                                                                         ºÃÔÉÑ· ¾ÕÍÕàÍ àÍç¹¤ÍÁ ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  
 

 

                   ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโนม้ในอนาคต 

 พลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน จะยังคงเปนสวนสำคัญของการผลิตและใช

พลังงานของประเทศ กระแสการลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปลอยกาซเรือนกระจกจะแพรหลาย

มากขึ ้นในอุตสาหกรรม Blockchain และ Artificial Intelligence (AI) จะมีบทบาทมากขึ ้นตอร ูปแบบ

นวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงาน รูปแบบการซื้อขายพลังงาน การผลักดันความเปน Smart City จะมีสวนใน

การกำหนดรูปแบบการผลิตและใชพลังงานเชนกัน 

 1. เทคโนโลยี Smart Grid ที่สามารถรองรับแหลงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากท่ี

กระจายอยูทั่วไป รวมถึงการรองรับการพัฒนารถยนตไฟฟาที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต และเปดโอกาส

ใหผูใชไฟฟาสามารถบริหารจัดการการใชไฟฟาใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใชไฟฟาในแตละวันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เทคโนโลยี Renewable Energy การเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา จาก 

แหลงพลังงานดั้งเดิม เชน ถานหิน ไปใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งนำไปสูการนำพลังงาน

หมุนเวียนมาใชดานอ่ืนๆ ดวย เชน รถยนตพลังงานไฟฟา 

 3. เทคโนโลยี Energy Storage การจัดเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอรี่ สืบเนื่องมาจากการผลิต

พลังงานที่กระจายไปยังพื้นที่ตางๆ ทำใหเกิดความไมแนนอนในการผลิตไฟฟา เทคโนโลยีแบตเตอรี่จึงถูก

พัฒนาข้ึนควบคูกันไป เพ่ือเก็บกักพลังงานไฟฟาใชเปนพลังงานสำรอง 

 4. เทคโนโลยี IoT การเชื่อมตออุปกรณทุกอยางเขาดวยกัน โดยใชระบบอินเตอรเน็ตและสัญญาณ 

เชื่อมตอตาง ๆ เพื่อใหสามารถสื่อสารและควบคุมอุปกรณจากจุดเดียวได ซึ่งจะชวยอำนวยความสะดวกใหแก

ผูใชงาน 

 5. เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) การเพิ่มขึ้นของระบบปญญาประดิษฐและหุนยนต 

รวมถึงระบบอัตโนมัติตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดความเสี่ยงในการทำงานใหแกบุคลากร และชวย

ลดการใชทรัพยากรบุคคลในงานท่ีมีกิจวัตรซ้ำๆ กัน 

 6. เทคโนโลยี Smart Home ที่ใชเทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณตางๆ ภายในบาน เพื่อบริหารจัด

การพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีท่ีจะชวยอำนวยความสะดวกแกผูอยูอาศัย มีระบบรักษา

ความปลอดภัยอัตโนมัติท้ังภายในและรอบตัวบาน  

 7. เทคโนโลยี Electric Vehicle (EV) ในปจจุบันมีการใชรถยนตไฟฟาเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 ลานคัน

จากป 2561 และสถานีสําหรับรถยนตขนาดเล็กมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 5.2 ลานสถานี สถานีสวนใหญเปนการ

เติมประจุแบบชา (Normal Charging) ติดตั้งท่ีบานและท่ีทํางาน สถานีอัดประจุสาธารณะ นอกจากนี้ไดมีการ

สงเสริมใหมีการผลิตยานยนตไฟฟาภายในประเทศ โดยกําหนดเปาหมายปพ.ศ. 2579 สงเสริมใหมีการใช

รถยนตไฟฟารวมท้ังสิ้น 1.2 ลานคัน 
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                 โครงสรา้งการบริหารของบริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

 

ฝายบัญชีและการเงิน ฝายกลยุทธและพัฒนาธุริจ ฝายอำนวยการ ฝายกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัท 

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

หนวยธุรกิจลงทุน

พลังงานทดแทน 

หนวยธุรกิจ       

จัดการพลังงาน 

หนวยธุรกิจพลังงาน

แสงอาทิตย 

หนวยธุรกิจ

วิศวกรรม 

หนวยธุรกิจลงทุน

ตางประเทศ 

หนวยธุรกิจ

ฝกอบรม 

หนวยธุรกิจ      

ยานยนตไฟฟา 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 
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1 

2 3 

4 5 
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นายเกตปัุญญา  วงศีล                                                                   

กรรมการ 
นายพลัลภ ภิญโญวิวัฒน ์

กรรมการ 

  
ดร.แนบบญุ หนุเจริญ 

กรรมการ 
นางชติุมา ศรีปราชญ ์ 

กรรมการ 

 
                              

           
 
 
 
 

6 7 

8 9 

10 นายเขมรัตน ์ ศาสตรป์รีชา 

กรรมการ 
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รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั 

 

 

รองศาสตราจารยป์ระภาษ  ไพรสวุรรณา                        

ตาํแหนง่ : ประธานกรรมการ  
 
 

ÇÑ¹à¡Ố  

     - 24 พฤษภาคม 2499 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
     - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
     - หลักสูตรอบรมผูนำบรหิารระดับสูง สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร 
     - 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 
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นางญาใจ พฒันสขุวสนัต ์
ตาํแหนง่ : กรรมการ 

นายยอดพจน ์วงศร์ักมิตร 
ตาํแหนง่ : กรรมการ 

ÇÑ¹à¡Ố  

     - 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¡Ố  

     - 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 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องคกรภาครัฐ 
     - ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตรการบรหิารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนท่ี 9 สถาบันพระปกเกลา 
     - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP6/2013) และ Director Certification 
Program (DCP111/2008) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

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

ผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์ญุชยั โสวรรณวณิชกลุ    
ตาํแหนง่ : กรรมการ        

ÇÑ¹à¡Ố  

     - 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¡Ố  

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

     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
เครือขายคอมพิวเตอร Software 
     - ดานธรรมาภิบาลและ CSR  
     - การกำหนดยุทธศาสตรความยั่งยืนขององคกร 
     - ความรูพลังงานหมุนเวียน 
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นายเกตปัุญญา  วงศีล 

ตาํแหนง่ : กรรมการ 

นายพลัลภ ภิญโญวิวัฒน ์

ตาํแหนง่ : กรรมการ            

ÇÑ¹à¡Ố  

     - 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¡Ố  

     - 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 

นางชติุมา ศรีปราชญ ์(เม.ย. 2562 - ปัจจบุัน) 
ตาํแหนง่ : กรรมการ 

ÇÑ¹à¡Ố  

     - 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, 
โครงการท่ีปรึกษา กวา 10 โครงการ 
     - วิทยากรฝกอบรม กวา 20 หลักสตูร, ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธปริญญาเอก 5 คน 

 

ÇÑ¹à¡Ố  

     - 16 พฤษภาคม 2512 
 
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต George 
Washington University 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

- ดานพัฒนาอสังหารมิทรัพย 
- ดานการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
- ดานการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน 
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นายเขมรัตน ์ ศาสตรป์รีชา 
ตาํแหนง่ : กรรมการ 

 

ÇÑ¹à¡Ố  

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

     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟากำลัง) 
     - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร 
 
¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ 

     - การบริหารองคกรในธุรกิจจำหนายไฟฟา 
     - ชำนาญทางดานวิศวกรรมระบบไฟฟา 
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                นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

 

นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อางอิงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี      

24 เมษายน 2562 และมติที่ประชุมผูถือหุนบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ไดอนุมัติการ

จายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรวมถึงกรรมการและบุคคลอื่น ในคณะกรรมการชุดยอย 

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอ่ืนท่ีแตงตั้งโดยกรรมการบริษัท โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

 
รายการ อัตราคาตอบแทน  

คาตอบแทนรายเดือน o 6,000 บาท/เดือน   

o ประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทน 2 เทา (12,000 บาท/เดือน) 

เบ้ียประชุมกรรมการบริษทั o 12,000 บาท/คน/ครั้ง 

o ประธานกรรมการบริษัท ไดสูงกวากรรมการในอัตรารอยละ 25 (15,000 บาท/ครั้ง) 

เบี้ยประชุมกรรมการในคณะกรรมการชุด
ยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
อ่ืนท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 

o กรรมการไดรับ 6,000 บาท/คน/ครั้ง 

o ประธานกรรมการไดสูงกวากรรมการในอัตรารอยละ 25 (7,500 บาท/ครั้ง) 

o กรรมการบุคคลภายนอก ไดรับ 6,000 บาท/คน/ครั้ง 

หลักเกณฑการจายเบ้ียประชุม  

รายการ อัตราคาตอบแทน 

การจายเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท - จายเบ้ียประชุมใหแกกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง  

- กรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจายเบี้ยประชุมไดเกินกวา 1 ครั้ง/เดือน แต
ตองไมเกิน 15 ครั้ง/ป 

ก า ร จ  า ย เ บ ี ้ ย ป ร ะ ช ุ ม ก ร ร ม ก า ร ใ น
คณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ 
ห ร ื อ คณะทำ ง าน อ ื ่ น ท ี ่ แ ต  ง ต ั ้ ง โ ด ย
คณะกรรมการบริษัท 

- รวมจายไมเกิน 2 คณะ/เดือน  คณะละไมเกิน 1 ครั้ง/เดือน 
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             รายงานการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั ประจําปี 2562 

รายช่ือ/คร้ังท่ี/วันประชุม 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 คร้ังท่ี 7 คร้ังท่ี 8 คร้ังท่ี 9 คร้ังท่ี 10 คร้ังท่ี 11 คร้ังท่ี 12 คร้ังท่ี 13 จำนวนครั้ง

ที่มาประชุม 15 ม.ค. 22 ก.พ. 19 มี.ค. 24 เม.ย. 21 พ.ค. 18 มิ.ย. 24 ก.ค. 20 ส.ค. 17 ก.ย. 30 ก.ย. 15 ต.ค. 11 พ.ย. 17 ธ.ค. 

1 รองศาสตรจารยประภาษ ไพรสุวรรณา              13/13 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 6 ก.ย. 2561  - ปจจบุัน)                  

2 นายยอดพจน วงศรักมติร              13/13 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 6 ก.ย. 2561  - ปจจบุัน)                  

3 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต                1/1 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 14 พ.ย. 2560  - 17 ม.ค. 2562)                  

4 นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน                3/4 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 6 ก.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562)                  

5 ศาสตราจารย ดร.วีรกร อองสกุล              13/13 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 6 ก.ย. 2561  - ปจจบุัน)                  

6 ผูชวยศาสตราจารยบญุชยั โสวรรณวณิชกุล                3/4 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 6 ก.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562)                  

7 นายเกตปุญญา วงศีล              13/13 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 6 ก.ย. 2561  - ปจจบุัน)                  

8 รองศาสตราจารย ดร.แนบบุญ หุนเจรญิ              13/13 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 6 ก.ย. 2561  - ปจจบุัน)                  

9 น.ส.ชุติมา ศรปีราชญ              6/10 

 
(เขารับตำแหนงแทนนางญาใจฯ เมื่อวนัที่ 22 ก.พ. 2562 - 
30 เม.ย. 2562 และผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท 
ตั้งแตวันที่ 5 มิ.ย. 2562 - ปจจุบัน) 

           

      

10 นายเขมรัตน ศาสตรปรีชา              13/13 

  (ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 12 ต.ค. 2560  - ปจจบุัน)                  

 

หมายเหต ุ              กรรมการลาออก             กรรมการครบวาระ              กรรมการยังไมไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนง 
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               คณะกรรมการชดุยอ่ย 

1. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหนง รวมประชุม / การประชุมท้ังหมด 

1 นางญาใจ            พัฒนสุขวสันต ประธานกรรมการตรวจสอบ 1/1 

2 ศ.ดร.วีรกร อองสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10 

3 นายเกตุปญญา วงศีล กรรมการตรวจสอบ 10/10 

4 นายพัลลภ           ภิญโญวิวัฒน กรรมการตรวจสอบ 3/3 

5 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ กรรมการตรวจสอบ 6/6 

หมายเหตุ  1.  ลำดับที่ 1 ไดขอลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 สงผลใหพนจากการ
ดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดวย 

2.  ลำดับที่ 2 ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ที่ ENCOM (พ) 
3/2562 ส่ัง ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 

3.  ลำดับที่ 4 พนวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 สงผลใหพนจากการดำรง
ตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดวย 

4.  ลำดับที่ 5 ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ENCOM (พ) 4/2562 สั่ง ณ 
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 

 

 อำนาจหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

1. รายงานผลการดำเนินงานทั้งทางดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ตอคณะกรรมการบริษัท 

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามกระบวนการดังนี้ 
2.1  การจัดทำและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินใหมีความถูกตองครบถวนและเชื่อถือได 
2.2  การปฏิบัติงานตามขอกำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2.3  การดำเนินงานท่ีไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

3. ดูแลใหบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

 
 

(รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
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2. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหนง รวมประชุม / การประชุมท้ังหมด 

1 นายยอดพจน      วงศรักมิตร ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 9/9 

2 นายพัลลภ         ภิญโญวิวัฒน กรรมการบริหารความเสีย่ง 1/1 

3 ผศ.บุญชัย          โสวรรณวณิชกุล กรรมการบริหารความเสีย่ง 3/3 

4 รศ.ดร.แนบบุญ    หุนเจรญิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 9/9 

หมายเหตุ  1.  ลำดับที่ 2 ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ที่ ENCOM (พ) 3/2562 ส่ัง 
ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 จึงสงผลใหพนวาระการดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

2.  ลำดับที่ 3 พนวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 สงผลใหพนจากการดำรง
ตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดวย 

 

 อำนาจหนาท่ีของกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ใหนโยบาย พิจารณา และใหความเห็นชอบแนวทางและแผนบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอมฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ท่ีสำคัญ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการเงิน 
ความเสี ่ยงดานการปฏิบัติงาน รวมทั ้งความเสี ่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนตน และนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เพ่ือทราบ 

2. กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ใหสอดคลอง
กับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ บริษัท พีอีเอ เอ็น
คอมฯ  ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

3. กำหนดเกณฑวัดความเสีย่งและเพดานความเสี่ยงท่ี บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จะยอมรับได 
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและมีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในเปนผูสอบทานเพื่อใหมั่นใจวา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งนำ
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

5. รายงาน และ/หรือ ใหคำแนะนำคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงและ 
การจัดการความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและการแกไขขอมูล ที่เกี ่ยวกับ 
การพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

 

 

(รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
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3. ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ´éÒ¹¡®ËÁÒÂ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหนง รวมประชุม / การประชุมท้ังหมด 

1 นายเกตุปญญา     วงศีล ประธานอนุกรรมการดานกฎหมาย 10/10 

2 นายโชคชัย          สิทธิผลกุล อนุกรรมการดานกฎหมาย 10/10 

3 นางกฤษณา         ลิ่มสุวรรณ อนุกรรมการดานกฎหมาย 9/10 

4 นางสาวสมใจ       เกษรศิริเจริญ อนุกรรมการดานกฎหมาย 10/10 

5 ดร.ธนกฤต          วรธนัชชากุล อนุกรรมการดานกฎหมาย 7/10 

6 ดร.จินดา            สุระชาต ิ อนุกรรมการดานกฎหมาย 2/10 

7 นางญาใจ           พัฒนสุขวสันต อนุกรรมการดานกฎหมาย 7/10 

8 ผศ.บุญชัย          โสวรรณวณิชกุล อนุกรรมการดานกฎหมาย 2/2 

หมายเหตุ  1.  ลำดับที่ 8 พนวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 สงผลใหพนจากการดำรง
ตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดวย 

 

 อำนาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 

1. กลั่นกรอง เสนอแนะขอกฎหมาย และใหความเห็นทางกฎหมายแกคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

2. พิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที ่มีความสำคัญ อันเกี ่ยวกับภารกิจหรือการดำเนินงานของ

คณะกรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

3. ใหข อเสนอแนะหรือขอคิดเห็นดานกฎหมาย รวมทั ้งดานอื ่นๆ อันเปนประโยชนต องานของ

คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มอบหมาย 

 
 
 

(รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
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                  คณะผ ูบ้ริหาร  

    บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนช่ันแนล จำกดั 
ลำดับ รายช่ือ ตำแหนง 

1 นายเขมรัตน  ศาสตรปรีชา รักษาการ กรรมการผูจดัการใหญ 

2 นายประจักษุ  อุดหนุน รองกรรมการผูจัดการใหญ (ม.ค.-ก.ย.2562) 

3 นายมานพ  ชอบประดิษฐ รักษาการ รองกรรมการผูจัดการใหญ (ต.ค.2562 - ปจจุบัน) 

4 นายสมศักดิ์  วัฒนศิริ รักษาการ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

5 นางกนกพร สุภาไชยกิจ ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

6 นายนรศักดิ์ สุวรรณะบุณย รักษาการ ผูจัดการฝายกฎหมาย (ม.ค.-ก.ย.2562) 

7 นายนาวี  ธิมาภรณ ผูจัดการฝายกฎหมาย (ต.ค.2562 - ปจจุบัน) 

8 นางสาวขนิษฐา  สุทธิเสวันต ผูจัดการฝายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ 

9 นางสาวสมิตา  อินทรพงษ ผูจัดการฝายอำนวยการ 

10 นายวชิระ  พิทักษตันสกุล ผูจัดการหนวยธุรกิจลงทุนพลังงานทดแทน 

11 นายทรงศักดิ์ สกุลนิยมพร รักษาการ ผูจัดการหนวยธุรกิจตางประเทศ 

12 ดร.ยุทธพงศ  ทัพผดุง ผูจัดการหนวยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย 

รักษาการ ผูจัดการหนวยธุรกิจจัดการพลังงาน 

13 นายจักรี  กิจบัญชา ผูจัดการหนวยธุรกิจวิศวกรรม 

14 นางสาวรวมพร สมจิตต ผูจัดการหนวยธุรกิจฝกอบรม 

15 นายทิตติ ตระกูลสินทอง ผูจัดการหนวยธุรกิจยานยนตไฟฟา 

16 นายณัฐพงศ โควาดิสัย ผูจัดการสำนักโครงการธุรกิจใหบริการพาดสายสื่อสาร 
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                     อตัรากําลงั 

 

จำนวนพนักงานท้ังหมดในปจจุบันของบริษัทฯ 

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีพนักงานทั้งหมด 83 คน ประกอบดวย รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ 

รองกรรมการผู จ ัดการใหญ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจาง รวมจำนวน 51 คน พนักงาน 

Secondment จำนวน 6 คน และพนักงานยืมตัวจาก กฟภ. จำนวน 28 คน 

 

     (สถานะ ธ.ค. 2562) 

หนวยงาน 
จำนวนบุคลากรท้ังหมด 

บุคลากรประจำ สัญญาจาง Secondment  
พนักงานยืมตัว

จาก กฟภ. 

1) กรรมการผูจัดการใหญ - - - 1 

2) รองกรรมการผูจัดการใหญ - - - 1 

2) ฝายบัญชีและการเงิน 7 2 - 1 

3) ฝายตรวจสอบภายใน 1 - - 2 

4) ฝายกฎหมาย 2 - 1 - 

5) ฝายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ 3 - - 4 

6) ฝายอำนวยการ 5 1 - 3 

7) หนวยธุรกิจลงทุนพลังงานทดแทน 2 - - 5 

8) หนวยธุรกิจจัดการพลังงาน 7 - - 1 

9) หนวยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย 6 - 2 - 

10) หนวยธุรกิจวิศวกรรม 2 - - 2 

11) หนวยธุรกิจลงทุนตางประเทศ 2 - - 4 

12) หนวยธุรกิจยานยนตไฟฟา 4 - 1 2 

13) หนวยธุรกิจฝกอบรม 4 - 1 2 

14) สำนักโครงการธุรกิจใหบริการ
พาดสายสื่อสาร 

1 - 1 - 

รวม 46 3 6 28 
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               โครงสรา้งเงินทนุ 

1) โครงสรางผูถือหุน 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูถือหุน 100% 

2) เงินทุนของบริษัท 

- ทุนจดทะเบียนเริ่มตน 100,000,000 บาท 

- ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,891,283,750 บาท (อางอิงจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562)  

3) งบประมาณท่ีไดรับ 

วงเงินงบประมาณประจำป 2562 

รายการ / แหลงเงินทุน 
ป 2562 (สศช. อนุมัติ) 

วงเงินดำเนนิการ วงเงินเบิกจาย เบิกจายจริง 
งบลงทุนเพ่ือการดำเนินงานปกติ    

1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายป    
- หมวดสิ่งกอสราง 3.00 3.00 - 

- หมวดเครื่องจักรอุปกรณ 3.00 3.00 - 

- หมวดยานพาหนะ 135.00 100.00 - 

- หมวดเครื่องมือเครื่องใชขนาดเล็ก 0.50 0.50 0.50 

- หมวดสำรองเบิกจายกรณีจำเปนเรงดวน 224.65 31.65 50.60 
รวมงบลงทุนอนุมัติรายป 366.15 138.15 51.10 

2. งบลงทุนท่ีจัดทำเปนแผนระยะยาว 7,002.94 2,372.73 263.86 
รวมแผนระยะยาว 7,002.94 2,372.73 263.86 

รวม 7,369.09 2,510.88 314.96 

 

 

 

 

 

 

หนวย : ลานบาท 
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               ผลการดําเนินงาน 

 

     ผลการดำเนินงานที่ผานมาบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 
รวมลงทุนดานพลังงานทดแทนในประเทศ     
o ธุรกิจโซลารฟารม (Solar Farm) รวมลงทุน

กับ บริษัท โซลา เพาเวอร จำกัด ทั้งหมด 4 แหง 

ไดแก สุรินทร1, สุรินทร2, เลย2, ขอนแกน 10 กำลัง

การผลิตติดตั ้ง 7.5 เมกะวัตต/แหง ปจจุบ ันได

ดำเนินการจายไฟเขาระบบเชิงพาณิชยแลว 

o โครงการบาเจาะไบโอกาซ รวมลงทุนกับ 

บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัด  ในพื้นที่ ตำบล

โคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  กำลังการ

ผลิตติดตั้งประมาณ 2 เมกะวัตต โดยนำน้ำเสียและ

อินทรียวัตถุเหลือทิ ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมัน

ปาลมมาผลิตกระแสไฟฟา  ซึ่งไดจายไฟเขาระบบ            

เชิงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 

o โครงการรวมลงทุนใน บริษัท  เอ็นคอม 

เวสท ทู เอนเนอรจี (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด เพ่ือ

ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากการกำจัดขยะ  

o โครงการโรงไฟฟาประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต ในสวนของแผนงานผลิต

ไฟฟาชุมชนจากชีวมวล โดยเขาระบบจำหนายของ 

กฟภ. รวม 12 เมกะวัตต 

    สำหรับการลงทุนในตางประเทศ ปจจุบันอยู

ระหวางการเจรจาและศึกษาความเปนไปไดเพื่อรวม

ลงทุนโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย, การจัดหา

และจำหนายไฟฟาในเซปู เมียนมา เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดจัดทำแผนการ
ลงทุนระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคา 5 ป (พ.ศ.2560-2564) มีเปาหมายการ
ลงทุน 200 เมกะวัตต กรอบวงเงินลงทุนรวม 8,000 
ลานบาท ประกอบดวยสวนทุนของบริษัทฯ 2,000 
ลานบาท และเงินกู 6,000 ลานบาท สำหรับการ
ดำเนินงานในป 2562 ไดกอสรางแลวเสร็จและ
จายไฟแลว ประมาณ 13 เมกะวัตต  อยูระหวางลง
นามในสัญญาประมาณ 14  เมกะวัตต อยูระหวาง
นำเสนอโครงการอีกประมาณ 50 เมกะวัตต 
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    ผลการดำเนินงานธุรกิจ Retail & Innovation 
ซึ่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มุงเนนการพัฒนา หรือ
รวมลงทุนในการทำธุรกิจใหม ตามสภาพแวดลอม
ของอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังดาน 
Digital & Innovation อาทิเชน 
o โครงการรวมลงทุนกับ บริษัท สยาม อิเลค

เทรล จำกัด  สำหรับดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบไฟฟา
ใหมีความเสถียรภาพครบวงจร สนับสนุนการขนสง
ระบบรางใหเกิดความตอเนื่อง  
o โครงการรวมลงทุนใน บริษัท ไทยดิจิทัลเอน

เนอรยี่ เดเวลอปเมนท จำกัด สำหรับดำเนินธุรกิจ
ดาน Digital Energy Platform ธุรกิจดานพลังงาน
ทดแทน และธุรกิจจัดการพลังงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
o ธุรกิจยานยนตไฟฟา PEA ENCOM เปน

ผู แทนจำหนายรถตุ ก ตุ ก ไฟฟา ของ บริษัท พีค 
เพาเวอร มอเตอร จำกัด  และเปนผูแทนจำหนาย
รถยนตไฟฟา FOMM ของบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม 
เอ เช ี ย  จำก ั ด  รวมท ั ้ ง เป  นผ ู  แทนจำหน  าย
จักรยานยนตไฟฟา TATUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ใหบริการงานท่ี

ปร ึ กษาด  านว ิ ศวกรรมและการบร ิหารจั ด

การพลังงานไฟฟา ใหมีประสิทธิภาพ โดยการ

จัดหาอุปกรณประหยัดพลังงานในระบบตางๆ ใหกับ

โรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และบานอยูอาศัย  

สำหรับในปที ่ผ านมาไดม ีการใหบริการใน

โครงการตางๆ  อาทิเช น   โครงการประหยัด

พลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางใหกับอาคารชุดวิล

ลา อโศก, โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบ

แสงสวางภายในโรงพยาบาลสุข ุมวิท, โครงการ

ปรับปรุงระบบสองสวางใหกับพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

จังหวัดบุรีรัมย เปนตน 
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การใหบริการฝกอบรมดานวิศวกรรมทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูดานระบบไฟฟา
และพลังงานแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาค และหนวยงานตางๆ มีหลักสูตร
ที่หลากหลาย เชน  หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับ
สายสื่อสารของหนวยงานภายนอกบนเสาไฟฟาของ 
กฟภ.” หลักสูตร “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ดานระบบไฟฟา” หลักสูตร "มาตรฐานการติดตั้งและ
บำรุงรักษาระบบไฟฟา" เปนตน   

ในปที ่ผ านมาไดใหบริการลูกคาทั ้งในและ
ตางประเทศ รวมถึงภาครัฐและเอกชน เชน ฝกอบรม 
"TRAINING COURSE ON MANAGEMENT CAPACITY 
BUILDING IN THAILAND 2019" ใหกับ EVN CPC DA 
NANG Power Corporation,  ฝ  กอบรมหล ักส ู ตร 
"มาตรฐานการติดตั ้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟา" 
ใหกับ บมจ. เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) 
เปนตน 
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               สรปุขอ้มลูสําคญัทางการเงิน 

1) สรุปขอมูลทางการเงิน  

หนวย : ลานบาท 

รายการ 2562 2561 

รายไดรวม 209.09 257.68 

คาใชจายรวม 176.42 221.37 

กำไรสุทธิ 32.67 36.31 

สินทรัพยรวม 2,156.41 1,634.33 

หนี้สินรวม 140.02 100.73 

สวนของทุน 2,016.39 1,533.60 
 

2) อัตราสวนทางการเงิน 

รายการ 2562 2561 

อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 20.73 10.79 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน (เทา) 0.07 0.07 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (รอยละ) 1.51 2.22 

อัตราผลตอบแทนสวนทุน (รอยละ) 1.62 2.37 
 

  
 

 

 



 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2562    29 
                                                                     ºÃÔÉÑ· ¾ÕÍÕàÍ àÍç¹¤ÍÁ ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ 

 

 

                 วิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

1) วิเคราะหผลการดำเนินงานประจำงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (สตง. รับรองแลว) 

เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2561 

หนวย : ลานบาท 

 

ผลการดำเนินงานประจำงวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.2562 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีกำไรสุทธิ

จำนวน 32.67 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากป 2561 จำนวน 3.64 ลานบาท ประกอบดวย 

1. กำไรขั้นตน ลดลง 10.92 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายและบริการลดลงจำนวน 84.59 

ลานบาท สวนใหญเปนรายไดจากการขายพรอมติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน ลดลง 158.67 ลานบาท 

ในขณะท่ีมีรายไดจากการจำหนายรถยนตไฟฟา เพ่ิมข้ึน 76.01 ลานบาท 

2. คาใชจายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 27.13 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย

เก่ียวกับบุคลากร 12.21 ลานบาท คาจางท่ีปรึกษาโครงการ 8.74 ลานบาท  และดอยคาจากสัญญาการจัดหา

แหลงเงินทุน 1.99 ลานบาท 

3. ดอกเบ้ียรับ เพ่ิมข้ึน 3.82 ลานบาท จากดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 

 

 

 

รายการ 
ม.ค. - ธ.ค. 2562 

(สตง.รับรองแลว) 

ม.ค. - ธ.ค. 2561 

(สตง.รับรองแลว)  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จำนวนเงิน % 

รายไดจากการขายและบริการ  122.97 207.56 (84.59) (40.75) 

หัก ตนทุนขายและบริการ  113.07 186.74 (73.67) (39.45) 

กำไรข้ันตน   9.90 20.82 (10.92) (52.45) 

บวก รายไดอ่ืนจากการดำเนินงาน (รวมเงินปนผล) 75.20 43.02 32.18 74.80 

หัก คาใชจายจากการดำเนินงาน 60.68 33.55 27.13 80.86 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน  24.42 30.29 (5.87) (19.38) 

บวก ดอกเบี้ยรับ   10.92 7.10 3.82 53.80 

หัก  ดอกเบี้ยจาย   0.08 0.03 0.05 166.67 

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีฯ   35.25 37.36 (2.11) (5.65) 

หัก  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  2.59 1.05 1.54 146.67 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 32.67 36.31 (3.64) (10.02) 
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2) วิเคราะหสถานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(สตง.รับรองแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(สตง.รับรองแลว) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จำนวนเงิน % 

สินทรัพยหมุนเวียน  1,168.32 1,070.83 97.49 9.10 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  988.09 563.50 424.59 75.35 

    รวมสินทรัพย  2,156.41 1,634.33 522.08 31.94 

หนี้สินหมุนเวียน  56.37 99.21 (42.84) (43.18) 

หนี้สินไมหมุนเวียน  83.65 1.52 82.13 5,403.29 

    รวมหนี้สิน  140.02 100.73 39.29 39.01 

สวนของผูถือหุน  2,016.39 1,533.60 482.79 31.48 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,156.41 1,634.33 522.08 31.94 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด มีสินทรัพยรวมจำนวน 

2,156.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 522.08 ลานบาท สวนใหญประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของ

สินทรัพยตามสัญญาจัดหาแหลงเงินทุน – สุทธิ 480.86 ลานบาท เงินลงทุนในบริษัทรวม 110.20 ลานบาท  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 78.98 ลานบาท ซึ่งมาจากการรับเงินทุนเพิ่มสำหรับนำไปลงทุนตามแผนงาน

ติดตั้ง Solar rooftop  สินคาคงเหลือ 20.67 ลานบาท ลูกหนี้จากการขายรถสามลอไฟฟา 17.90 ลานบาท 

ในขณะท่ีงานระหวางทำ ลดลง 199.19 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 140.02 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 จำนวน 

39.29 ลานบาท สวนใหญประกอบดวยการเพ่ิมข้ึนของประมาณการหนี้สินสัญญาบริการระยะยาว 77.23 ลานบาท  

ในขณะที่คาจางและติดตั้งงานบริการดานวิศวกรรมคางจายลดลง 26.65 ลานบาท และเจาหนี้การคาลดลง 

13.78 ลานบาท  
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3) อัตราสวนทางการเงิน ป 2562 และป 2561 

อัตราสวนทางการเงิน  ป 2562 ป 2561 ดีข้ึน / (ลดลง) 

1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  (Current Ratio) (เทา) 20.73 10.79 9.94 

อัตราสวนในการดำเนินงาน   
    

2. กำไรจากการดำเนินงานตอยอดขาย 

(Operating Income Margin) 
(%) 19.85 14.60 5.25 

3. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  

(Return on Assets : ROA) 
(%) 1.51 2.22 (0.71) 

4. อัตราผลตอบแทนตอสวนทุน  

(Return on Equity : ROE) 
(%) 1.62 2.37 (0.75) 

5. อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ  

(Inventory Turnover) 
ครั้ง 6.83 29.53 (22.70) 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินคา  

(Average Day Inventory in Stock) 
วัน 53.44 12.36 41.08 

7. อัตรากำไรสุทธิ  

(Net Profit Margin : NPM) 
(%) 16.48 14.49 1.99 

อัตราสวนหนี้สิน     

8. อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนทุน  

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

9. อัตราสวนกำไรตอหุน  

(Earning per Share : EPS) 
(บาท/หุน) 0.17 0.25 (0.08) 
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             โครงสรา้งและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 
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ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

   

  - ตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปภายในสี่ (4) เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี

ของบริษัทฯ 

  - รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบ 

  - แตงตั้งบุคคลซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไวในระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวของเปนกรรมการผูจัดการใหญ และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการโดยตำแหนง  

  ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการใหญมีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การเปลี่ยนแปลงผูซ่ึงดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการ 

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

สถานท่ีท่ีประธานกรรมการกำหนด 

  - ตองจัดใหมีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทตามวิธีและ

หลักการทางบัญชีอันเปนท่ียอมรับท่ัวไป และนำเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำปภายในสี่ (4)นับแตวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ท้ังนี้ คณะกรรมการตองจัดให

ผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนดังกลาวใหแลวเสร็จกอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

  - กรรมการตองจัดใหมีการจดบันทึกรายงานการประชุมและมติที่ประชุมผูถือหุนและการประชุม

คณะกรรมการลงไวในสมุดโดยถูกตอง และเก็บสมุดนั ้นไว ณ สำนักงานของบริษัทหรือสถานที่อื ่นที่ซ่ึง

คณะกรรมการกำหนด อนึ่งรายงานการประชุมดังกลาว ถาไดลงลายมือชื่อของประธานที่ประชุมของการ

ประชุมซ่ึงไดมีการลงมติหรือซ่ึงไดดำเนินการประชุมก็ดี หรือไดลงลายมือชื่อของประธานในการประชุมครั้งถัด

มาก็ดี ใหถือวาเปนหลักฐานอันถูกตองแทจริง และการประชุมไดดำเนินไปโดยถูกตอง ท้ังนี้ผูถือหุนคนใดจะขอ

ตรวจดูเอกสารดังกลาวมาขางตนในเวลาใดเวลาหนึ่งระหวางเวลาทำงานก็ได 
 

 

 
 

 

  

1. คำสั่งท่ี ENCOM (พ) 1/2562 วันท่ี 15 มกราคม 2562 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ยกเลิก) 

2. คำสั่งท่ี ENCOM (พ) 2/2562 วันท่ี 15 มกราคม 2562 แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  

3. คำสั่งท่ี ENCOM (พ) 3/2562 วันท่ี 15 มกราคม 2562 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (ยกเลิก) 

4. คำสั่งท่ี ENCOM (พ) 4/2562 วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คำสั่งท่ี ENCOM (พ) 7/2562 วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ/ÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè (à©¾ÒÐ·Õèáµè§µÑé§ã¹»Õ 2562) 
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                  การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

รวมท้ังมีเจตนารมณท่ีจะสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบ

ได อันจะสงผลใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืนบนรากฐานท่ีม่ันคงและแข็งแกรง จึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ 

1. ใหผูบริหารและพนักงานดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 7 ประการ คือ 

1) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ี (Accountability) 

2) ความสำนึกในหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) 

3) การปฏิบัติตอผู มีสวนไดเสียโดยสุจริตและจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน (Equitable 

Treatment) 

4) ความโปรงใส (Transparency) 

5) การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลคาใดๆ 

นั้น จะตองเปนการเพ่ิมความสามารถในทุกดานเพ่ือการแขงขัน (Value Creation) 

6) การสงเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

7) การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและความ

เปนอยูของชุมชนหรือทองถ่ิน (Participation) 

2. ผูบริหารทุกระดับตองเปนผูนำและตนแบบที่แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตอการปฏิบัติตามกฎหมาย

และมีจริยธรรม รวมถึงสรางบรรยากาศในองคกร สรางแรงจูงใจ และกำกับดูแลใหพนักงานรวมกันปฏิบัติตาม

กฎหมายและมีจริยธรรม 

3. สงเสริมใหผู บริหารและพนักงานปฏิบัติงานดวยความทุมเท รับผิดชอบตามบทบาทหนาที ่ที ่ไดรับ

มอบหมายโดยยึดม่ันผลประโยชนของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนสำคัญ และบริหารจัดการดวยหลักคุณธรรมมีความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายเขมรัตน ศาสตรปรีชา) 

รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
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            การบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบดวย

ผูจัดการทุกฝาย/ทุกหนวยธุรกิจและพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของเขารวมประชุมแสดงความเห็นรวมกัน(Participation 

Management) ระดมสมองดวยการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) ตามกระบวนการบริหารความเสี ่ยง 

เพ่ือใหแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทเกิดประสิทธิผล 

การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล ตามแนวทางของ COSO ERM ประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

• เปนองคประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบบริหารความเสี ่ยง ประกอบดวยปจจัยหลาย
ประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน 
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน  สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพื้นฐานสำคัญในการกำหนด
ทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

2)  การกำหนดวัตถุประสงค (Objectives Setting)  

• วัตถุประสงคในระดับองคกร (Entity-Level Objectives) เปนการกำหนดวัตถุประสงคของการ
ดำเนินงานในภาพรวมขององคกร โดยระบุไวในแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานประจำปของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

• วัตถุประสงคในระดับปฏิบัติการ (Activity-Level Objectives) เปนการกำหนดวัตถุประสงค
ของการดำเนินงานตามกิจกรรมขององคกรท่ีตองนำไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในภาพรวมขององคกร 

  ทั้งนี้ การกำหนดวัตถุประสงค จะมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงท่ี
องคกรยอมรับได  

3) การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification)  

 ระบุสาเหตุที่อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรหรือการดำเนินงาน ทั้ง

ในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ 
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 ความเสี่ยงและเหตุแหงความเสี่ยงควรครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ 

- ความเสียหายหรือเหตุการณตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบในเชิงลบตอองคกร 

- การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร 

- เหตุการณท่ีอาจทำใหองคกรเสียโอกาสในการไดสิ่งท่ีดี 

 การบงช้ีความเส่ียงควรพิจารณาใหครอบคลุมถึง 

- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภท เชน ความเสี่ยงทางกลยุทธ, การเงิน, บุคลากร, การ

ดำเนินงาน, ชื่อเสียง, กฎหมาย, ภาษีอากร, ระบบงาน  เปนตน 

- ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุที่ไมไดคาดการณไวทั้งภายในภายนอก เชน ความเสี่ยงจากภัย

พิบัติ, โรคระบาด จลาจล  แผนดินไหว สึนามิ เปนตน  

- ความสัมพันธระหวางเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกร เชน วิกฤติเศรษฐกิจ เปนตน 

การคนหาปจจัยเส่ียง มีวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 

• ตรวจสอบภารกิจของหนวยงาน ไดแก ทบทวนภาระหนาท่ีของหนวยงาน โดยคำนึงถึง

ภารกิจหลักเปนอันดับแรก ภารกิจรองเปนอันดับถัดไป และพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีไมสามารถดำเนินการให

บรรลุภารกิจเหลานั้นได  

• ตรวจสอบวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ไดแก การพิจารณาสภาวะแวดลอมของการ
ดำเนินงานตามภารกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการดำเนินงานขององคกร 

• ระบุปจจัยเสี่ยง ไดแก การกำหนดวามีสาเหตุใดท่ีเกิดข้ึนแลวสงผลใหงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว หรือทำใหไมสามารถดำเนินการตามภารกิจได โดยปจจัยเสี่ยงบางอยางสามารถควบคุมไดและบางอยาง
ควบคุมไมได 

4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  การประเมินความเสี่ยง ควรประเมินในเชิงคุณภาพ เชน ชื่อเสียง การขาดบุคลากรหลักในการ
ดำเนินงานและในเชิงปริมาณ เชน  ผลขาดทุน การลดลงของรายได หรือการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่อาจมีผล
ตอการบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร การประเมินความเสี่ยงมีวิธีดำเนินการดังนี ้

• ประเมินขนาดความเสียหายหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

การประเมินขนาดความเสียหายเปนการกำหนดระดับความเสียหายหรือผลกระทบ (Impact)) 
วามีระดับรุนแรงมาก รุนแรงนอย โดยแบงระดับความเสียหาย เปน 5 ระดับ คือ รุนแรงมาก รุนแรง
คอนขางมาก รุนแรงปานกลาง รุนแรงนอย และรุนแรงนอยมาก และแทนดวยคะแนน 5,4,3,2,1 ตามลำดับ 
การกำหนดระดับของความเสียหายควรกำหนดใหเปนเกณฑมาตรฐานขององคกร เพ่ือถือเปนมาตรวัดอันหนึ่งใน
การบริหารความเสี่ยง 

   การประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) เปนการกำหนดวาความเสี่ยงนั้นๆ มีโอกาส
เกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด หรือมีความถี่ในการเกิดเทาไรในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ แบงเปน 5 ระดับเชนกันจาก
มากไปนอย แทนดวย ตัวเลข 5,4,3,2,1 ตามลำดับ 
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• จัดลำดับความเส่ียง 

   การจัดลำดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยคำนวณจากผลคูณของระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับของผลกระทบ และประเมิณวาความเสี่ยงใดควรจัดการกอน โดยความเสี่ยงท่ี
จะตองนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต 10 ขึ้นไป สวนความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกวา 10 ถือวามีความเสี่ยงคอนขางต่ำไมนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผน
บริหารความเสี่ยง ซ่ึงแสดงความสัมพันธไดดังนี้ 

                                        ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           มีความเสี่ยงสูงมาก           มีความเสี่ยงสูง             มีความเสี่ยงปานกลาง           มีความเสี่ยงต่ำ 
 
 ผูบริหารควรใหความสำคัญตอความเสี่ยง ที่มีผลกระทบสูงและมีโอกาสที่จะเกิดสูง Zone ที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก คือ ผลคูณ 20-25 เปนลำดับแรก และ Zone วงคะแนนที่มีระดับความเสี่ยงสูง ผลคูณ 10 –16 
เปนลำดับรองลงมา 

 5)  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 

  เมื่อความเสี่ยงไดรับการบงชี้และประเมินความสำคัญแลว ตองจัดลำดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจาก

มากไปนอย และวิเคราะหสาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยง รวมทั้งตรวจสอบระบบควบคุมที่มีอยูเดิมวาเพียงพอ

หรือไม จากนั้นจึงพิจารณาวาจะยอมรับความเสี่ยงที่คงเหลืออยูนั้นไดหรือไม หรือจะจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได โดยตองพิจารณาถึงคาใชจาย

หรือตนทุนในการจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงกับประโยชนท่ีจะไดรับวาคุมคาหรือไม  

 6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  กิจกรรมการควบคุม คือ มาตรการนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อใชในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งการ

ควบคุมเปนการสะทอนถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะธุรกิจ โครงสรางและวัฒนธรรมองคกร สิ่ง

สำคัญประการหนึ่งตอกิจกรรมการควบคุม คือการกำหนดบุคลากรภายในองคกรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุม 

  

   

โอกาสทีจ่ะเกิดความเสียหาย 

คว
าม

รุน
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ผล
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บ 
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 7) การส่ือสารและทำความเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียง (Information & Communication) 

สื่อสารและทำความเขาใจกับผูปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหเกิดการรวมมือรวมใจจาก

พนักงานทุกระดับขององคกร นอกเหนือจากการสื่อสารภายในองคกรแลว ควรมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ 

ภายนอกองคกรดวยเพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน  

8)  การติดตามผลและรายงานผลการบริหารความเส่ียง (Monitoring)  

  มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวของหนวยงานในแตละระดับ    

  องคประกอบสำคัญของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง คือการสื่อสารที่ตองดำเนินการอยาง

รวดเร็ว ทันทวงที และสม่ำเสมอ เชน การประชุม การจัดทำรายงาน เปนตน เพื่อใหผูบริหารไดทำการสอบ

ทานสถานะของความเสี่ยงและแผนการดำเนินงาน    

  การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จะใชแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) เปนเครื่องมือในการ

รายงาน โดยแผนภาพจะแสดงถึงความสัมพันธระหวางโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่ชัดเจนได 

นอกจากนี้ ยังสามารถใชเปนเครื่องมือสำหรับการติดตามผลกอนและหลังการบริหารความเสี่ยงไดอีกดวย 

 

ผลการดําเนินงาน 

o คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำป 2562 เม่ือวันท่ี 3 

มกราคม 2562 และไดมีการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส  

 

  

 1. ความเส่ียงดานกลยุทธ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 งาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง 
1. ความไมคลองตัวในการลงทุน
ในธุรกิจท่ีมีศักยภาพใหมๆ 

1. งานศึกษาผลักดันการดำเนินธุรกิจบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 
 

2. การลงทุนในธุรกิจใหม 2. การเขารวมลงทุน เพื ่อดำเนินธุรกิจกับบจก. ซีคสเตอร เพื ่อใชงาน Workforce 
Platform 

 3. งานศึกษาจัดทำโปรแกรมเพ่ือรองรับธุรกิจท่ีเก่ียวกับยานยนตไฟฟา 

 4. การเขารวมลงทุนกับบริษัท Solar Finland Ltd. เพื ่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตแผง
แสงอาทิตย 

 

 

 

ปัจจยัเสี่ยง 
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 2. ความเส่ียงดานการเงิน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 งาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง 
1. การรับรูรายไดในระยะสั้น 1. การติดตามความสามารถในการสรางรายไดของธุรกิจ 

 

3. ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 งาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง 
1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ ไม
ตรงกลุมเปาหมาย/ผูมีสวนเกี่ยวของใน
ธุรกิจ 

1. งานประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจในแบรนด PEA ENCOM 
 

2. การบันทึกบัญชีธุรกิจ Solar rooftop 
ไมสอดคลองตามมาตรฐานบัญชีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงฯ 

2. งานจางท่ีปรึกษาเพ่ือวางระบบบัญชีของบริษัท 

3. การปรับโครงสรางบริษัทฯ 3. งานปรับปรุงโครงสรางองคกร 

 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 งาน 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง 

1. กฎระเบียบไมเอ้ือตอการดำเนินธุรกิจ 1. งานจัดทำระเบียบวาดวยการดำเนินธุรกิจของบริษัท          

2. ความไมเชี ่ยวชาญดานกฏระเบียบที ่เกี ่ยวของกับการ
ลงทุนของแตละประเทศ  

2. งานจางท่ีปรึกษาดานกฎหมายตางประเทศ 
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                                การควบคมุภายใน 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ซึ่งถือเปนหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีมาตรฐานการจัดทำระบบการ

ควบคุมภายใน ในดานการดำเนินงาน ดานการรายงาน ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

การติดตามประเมินผล และปรับปรุงการควบคุมภายในใหเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังมีการปฏิบัติตามอยาง

ตอเนื่อง 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกำกับดูแลฝายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหนวยงาน

กำหนดใหมีขึ ้นเพื่อใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ใหมีการบริหารจัดการการดูแลทรัพยสิน

การปองกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั ่วไหล การสิ ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยงาน 

(Operation: O)  

2. เพ่ือใหรายงานทางการเงินท่ีจัดทำเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา (Financial Report: F) 

3. เพื่อใหหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวของไดอยาง

ถูกตองและครบถวน (Compliance: C) 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

หนวยงานของรัฐตองใหความสำคัญกับวัตถุประสงคของการควบคุมภายในแตละดาน ดังนี้ 

1. ว ัตถุประสงคด านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เปนว ัตถุประสงคเกี ่ยวกับความมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานรวมถึงการบรรลุเปาหมายดานการดำเนินงานดานการเงิน 

ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ของหนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 

2. วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี ่ยวกับการรายงานทาง

การเงินและไมใชการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานท่ีเชื่อถือได ทันเวลา โปรงใส 

หรือขอกำหนดอ่ืนของทางราชการ 

3. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ (Compliance Objectives) เปน

วัตถุประสงคเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี ่ยวของกับการ

ดำเนินงานรวมท้ังขอกำหนดอ่ืนของทางราชการ 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  

หนวยงานของรัฐไดกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละ 

หนวยงาน การควบคุมภายในจะเปนเครื่องมือสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อน การปฏิบัติงานให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนด ท้ังนี้ การควบคุมภายในจะประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้  
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1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดลอมการควบคุมเปนปจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่สงผลใหมีการนำการควบคุมภายใน มา

ปฏิบัติทั่วทั้งหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผูกำกับดูแลและฝายบริหารจะตองสรางบรรยากาศใหทุกระดับตระหนักถึง

ความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมท้ังการดำเนินงานท่ีคาดหวังของผูกำกับดูแล และฝายบริหาร 

ทั้งนี้ สภาพแวดลอมการควบคุมดังกลาวเปนพื้นฐานสำคัญที่จะสงผลกระทบตอ องคประกอบของการ

ควบคุมภายในอ่ืนๆ 

สภาพแวดลอมการควบคุมประกอบดวย 5 หลักการ ดังนี้ 

1.1 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดม่ันในคุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรม 

1.2 ผูกำกับดูแลของหนวยงานของรัฐ แสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาท่ี 

กำกับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

1.3 หัวหนาหนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อำนาจหนาที่และความ

รับผิดชอบ ท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐภายใตการกำกับดูแลของผูกำกับดูแล 

1.4 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มี

ความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

1.5 หนวยงานของรัฐกำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบ 

การควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ดำเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจำเพื่อระบุ และวิเคราะห

ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

ฝายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภารกิจ ภายในทั้งหมดที่มีผลตอการ

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 4 หลักการ ดังนี้ 

2.1 หนวยงานของรัฐระบุว ัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 

วัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับ

วัตถุประสงค 

2.2 หนวยงานของรัฐระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน อยางครอบคลุม

ท้ังหนวยงานของรัฐ และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

2.3 หนวยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่สงผล

ตอการบรรลวุัตถุประสงค 

2.4 หนวยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอระบบการ

ควบคุมภายใน 
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุมเปนการปฏิบัติที่กำหนดไวในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวาการ

ปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมการ

ควบคุมควรไดรับการนำไปปฏิบัติทั ่วทุกระดับของหนวยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ

ดำเนินงานตางๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุมประกอบดวย 3 หลักการ ดังนี้ 

3.1 หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ วัตถุประสงค

ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

3.2 หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน การบรรลุ

วัตถุประสงค 

3.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสำเร็จ ท่ี

คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 

4. สารสนเทศ (Information and Communication) 

สารสนเทศเปนสิ่งจำเปนสำหรับหนวยงานของรัฐที่จะชวยใหมีการดำเนินการตามการควบคุมภายใน ท่ี

กำหนดเพ่ือสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดข้ึนไดท้ังจากภายใน และภายนอก 

และเปนชองทางเพ่ือใหทราบถึงสารสนเทศท่ีสำคัญในการควบคุมการดำเนินงาน ของหนวยงานของรัฐ การสื่อสาร

จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุมภายในท่ีมีตอการ

บรรลุวัตถุประสงค 

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวย 3 หลักการ ดังนี้ 

4.1 หนวยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใชสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ใหมี

การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

4.2 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ 

ท่ีมีตอการควบคุมภายในซ่ึงมีความจำเปนในการสนับสนนุใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

4.3 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตาม การ

ควบคุมภายในท่ีกำหนด 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

กิจกรรมการติดตามผลเปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน การประเมินผลเปนรายครั้ง หรือ เปน

การประเมินผลทั้งสองวิธีรวมกัน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละ องคประกอบของ

การควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน จะกอใหเกิดความเสียหายตอ

หนวยงานของรัฐ ใหรายงานตอฝายบริหาร และผูกำกับดูแล อยางทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผลประกอบดวย 2 หลักการ ดังนี้ 
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5.1 หนวยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และหรือการ

ประเมินผล เปนรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุม

ภายใน 

5.2 หนวยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุมภายในอยาง

ทันเวลา ตอฝายบริหารและผูกำกับดูแล เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 
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          การตรวจสอบภายใน 
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