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ประวตัคิวามเป็นมา  
    มตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่3 มิถุนายน 2552 ใหจ้ดัตัง้บรษิทั พีอเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั หรอื PEA ENCOM เพ่ือ
ด�าเนินธุรกิจลงทนุดา้นพลงังานไฟฟ้าและการจดัฝึกอบรมดา้นระบบไฟฟ้าแกอ่งคก์รและบรษิทัเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
    บรษิทั พีอเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั (บรษิทั) จดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลเม่ือวนัที ่14 ตุลาคม 2552 ทะเบียนนิตบุิคคล
เลขที ่0105552111043 สถานประกอบการตัง้อยูเ่ลขที ่200 อาคาร LED ช ัน้ที ่4 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร  โดยการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเป็นผูถื้อหุน้ท ัง้หมดและปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 473.28 ลา้นบาท (สิ้นสุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558)
   

                                              

 

บรษิทั พีอเีอ เอน็คอมฯ ไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที ่9 สงิหาคม 2553 ณ โซฟิเทล เซนทารา แกรนด ์กรุงเทพฯ                    

วสิยัทศัน ์(Vision)       

       PEA ENCOM “เป็นผูน้�าในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและการอนุรกัษพ์ลงังานในภูมิภาคอาเซยีน” 

ภารกิจ (Mission)
       1. ลงทนุและพฒันาในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและการอนุรกัษพ์ลงังานในประเทศแบบครบวงจร
       2. เป็นกลไกของภาครฐัในการสง่เสรมิการลงทนุและเป็นแหลง่ขอ้มูลอา้งองิ (Market Reference)  
         ดา้นพลงังานทดแทนและการอนุรกัษพ์ลงังานของรฐั 
       3. ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองในภูมิภาค

วตัถุประสงค ์         
       1. ธุรกิจลงทนุ โดยเป็นการลงทนุในโครงการธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า การลงทนุดา้นการผลิตไฟฟ้าทัง้ในและ
ตา่งประเทศ การลงทนุดา้นการออกแบบ กอ่สรา้ง การปฏิบตักิารและบ�ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าในตา่ง
ประเทศ
       2. ธุรกิจอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารจดัการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้น

ระบบไฟฟ้าแกอ่งคก์รและบรษิทัเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นตน้
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เป้าหมายท่ีวางไวต้ามแผนยุทธศาสตร์
     PEA ENCOM ไดมุ้ง่เนน้การจดัหาพลงังานสะอาดและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัพฒันาศกัยภาพของเทคโนโลยเีพ่ือรองรบั
กบันโยบายดา้นพลงังานทดแทน ตอบรบัความตอ้งการขัน้พ้ืนฐานรวมทัง้รองรบักบัการลงทนุ และการเตบิโตทางดา้นเศรษฐกิจ ทัง้ใน
และตา่งประเทศ  โดยมียุทธศาสตรใ์นการด�าเนินธุรกิจของ PEA ENCOM  6 ยุทธศาสตร ์คอื

  ยุทธศาสตรท์ี ่1 : ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนแบบครบวงจร มีโครงการลงทนุและรว่มลงทนุดา้นพลงังานทดแทนและการอนุรกัษ์
พลงังานภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายขนาดก�าลงัการผลิตรวมไมน่อ้ยกวา่ 500 MW ภายในปี 2561

  ยุทธศาสตรท์ี ่2 : สง่เสรมิและสนบัสนุนการลงทนุเพ่ือการประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายสนบัสนุนการ
ประหยดัพลงังานในอาคารธุรกิจ บา้นอยูอ่าศยั และโรงงานอุตสาหกรรม ชว่ยลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหก้บัภาคธุรกิจและ
ภาคขนสง่
            
  ยุทธศาสตรท์ี ่3 : สนบัสนุนการสรา้งศกัยภาพดา้นวศิวกรรมในทกุภาคสว่น ใหบ้รกิารฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ละเทคโนโลยี
ดา้นไฟฟ้ารวมถึงงานทีป่รกึษาวศิวกรรมและงานทีเ่ก่ียวเน่ือง มีเป้าหมายใหบ้รกิารฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นไฟฟ้า 
รวมถึงงานทีป่รกึษาวศิวกรรมและงานทีเ่ก่ียวเน่ืองไมน่อ้ยกวา่ 10 หลกัสูตร/ปี 

  ยุทธศาสตรท์ี ่4 :  เพ่ิมขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์ร โดยมีเป้าหมายทีจ่ะพฒันาองคก์รใหมี้
ประสทิธิภาพคลอ่งตวัรองรบัการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั ภายในปี 2559  มีกรอบแผนอตัราก�าลงับุคลากรทีร่องรบัแผนยุทธศาสตร์
บรษิทั มีภาพลกัษณใ์นการเป็นผูพ้ฒันาดา้นพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังานแบบครบวงจรทัง้ในและตา่งประเทศ
 
  ยุทธศาสตรท์ี ่5 :  สรา้งศกัยภาพในการระดมทนุ    โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตรใ์นการจดัหาแหลง่เงินทนุจากแหลง่เงินทนุใน
ตลาดเงิน/ตลาดทนุ  มีพนัธมิตรทางการเงินและทางธุรกิจ เพ่ือสรา้งโอกาสและพฒันาธุรกิจ และลดภาระการพ่ึงพาเงินลงทนุจาก    
การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค

  ยุทธศาสตรท์ี ่6 :  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองในภูมิภาค  มีเป้าหมายในการลงทนุและรว่มลงทนุในโครงการ
ผลิตไฟฟ้ารวมไมน่อ้ยกวา่ 500 MW มีรายไดจ้ากงานกอ่สรา้งระบบไฟฟ้าและงานเก่ียวเน่ืองอืน่ๆ มูลคา่รวมไมน่อ้ยกวา่                5,000 ลา้นบาท

แนวนโยบายของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคตอ่ PEA ENCOM 
 
 ตามยุทธศาสตรข์องการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคดา้นการเป็นผูส้ง่เสรมิและสนบัสนุนในดา้นพลงังานทดแทน การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธิภาพและอนุรกัษพ์ลงังานนัน้ สง่ผลให ้PEA ENCOM มุง่ด�าเนินธุรกิจลงทนุดา้นพลงังานทดแทนรวมถึงดา้นการอนุรกัษ์
พลงังานและการจดัฝึกอบรมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ                                                                                     
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ประเภทกจิการ/ลกัษณะการประกอบธุรกจิ
     PEA ENCOM ตระหนกัถึงความทา้ทายของธุรกิจ พลงังานทีเ่พ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการพลงังานทีเ่พ่ิมสูงข้ึนทัง้จากจ�านวน
ประชากร ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีรวมถึงนโยบายดา้นพลงังานทีมุ่ง่เนน้ความมัน่คงในการผลิตไฟฟ้าควบคูก่บัการรกัษาสิง่แวดลอ้มและสง่
เสรมิการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน โดย PEA ENCOM ไดก้�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

      1. ลงทนุและรว่มลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนโดยการแสวงหาและพฒันาพลงังานทดแทนหรอืพลงังานรูปแบบอืน่ๆ  ตลอดจน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มและไมก่อ่ใหเ้กิดมลภาวะ การน�าของเสยีหรอืเศษวสัดุทีเ่หลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิต หรอืกระบวนการแปรรูปของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการน�าพืชพลงังานหรอืพลงังานจากแหลง่ธรรมชาตมิาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า เป็น
กลไกส�าคญัของภาครฐัในการด�าเนินการสง่เสรมิการลงทนุดา้นพลงังานทดแทนและเป็นตน้แบบดา้นพลงังานทดแทนในการขยายผลไปยงัพ้ืนที่
อืน่ๆ ทัว่ประเทศ เชน่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา, โครงการผลิตไฟฟ้าจากชวีมวลในพ้ืนทีช่ายแดนภาคใต ้
      นอกจากน้ียงัมีโครงการลงทนุในการผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซชวีภาพ ชวีมวล พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานน�า้ขนาดเล็กซึง่สอดคลอ้ง
กบันโยบายของรฐับาล ทีเ่นน้การสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
 
      2. เพ่ือสนบัสนุนการสรา้งศกัยภาพดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังานทกุภาคสว่นใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล เพ่ือใหเ้กิดการบรหิาร
จดัการดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสทิธิภาพ  PEA ENCOM ใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม โดยเนน้การวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาคณุภาพ
ไฟฟ้า การตรวจสอบและวเิคราะหร์ะบบป้องกนัในสถานีไฟฟ้า  การบ�ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร การบรหิารจดัการดา้นวศิวกรรมความ
ปลอดภยัใหก้บัผูป้ระกอบการตา่งๆ และใหบ้รกิารเก่ียวกบังานดา้นพลงังานทดแทน โดยการจดัหา ตดิตัง้ บรหิารจดัการ ดแูลและบ�ารุงรกัษา 
อุปกรณเ์ก่ียวกบัพลงังานทดแทนรูปแบบตา่งๆ เชน่ การตดิตัง้ Solar Roof  เป็นตน้

      3. ลงทนุและใหบ้รกิารในธุรกิจประหยดัพลงังานและอนุรกัษพ์ลงังาน โดยการจดัหาอุปกรณป์ระหยดัพลงังานในระบบตา่งๆ เชน่ อุปกรณ์
ในระบบแสงสวา่ง อุปกรณใ์นระบบปรบัอากาศ ระบบควบคมุตรวจสอบการท�างานของระบบในโรงงาน อาคาร และรถไฟฟ้า เป็นตน้ รวมถึงให ้
บรกิารจดัการพลงังานใหมี้ประสทิธิภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และบา้นอยูอ่าศยั ดงัน้ี
      Energy Service Company (ESCO) : บรกิารจดัการพลงังานแบบครบวงจร ตัง้แตต่รวจ วเิคราะห ์จดัหา และตดิตัง้อุปกรณ์
ประหยดัพลงังาน รวมถึงตรวจพิสูจนผ์ลประหยดั บ�ารุงรกัษาอุปกรณห์รอืระบบทีต่ดิต ัง้ โดยมีการรบัประกนัผลการประหยดั (Guarantee 
Saving) 
     Energy Audit : ตรวจวดัและวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานโดยเฉพาะ เพ่ือหาแนวทางการปรบัลดการใชพ้ลงังานและเพ่ิมประสทิธิภาพของ
การใชพ้ลงังานในระบบ เชน่ ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง ระบบท�าความเย็น (Chiller System) ระบบหมอ้ตม้ไอน�า้ (Boiler System) เป็นตน้ 
      Energy Consultant : เป็นทีป่รกึษาการจดัการพลงังาน แนะน�าการจดัการพลงังานหรอืการอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังานของโรงงาน

และอาคาร รวมถึงจดัท�าคูมื่อหรอืรายงานตา่งๆ และกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง

ภาพเปิดงานการน�ารถโดยสารไฟฟ้ามาทดลองวิง่บรกิารใหก้บัพนกังานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ณ การไฟฟ้าฟ้าสว่นภูมิภาค ส�านกังานใหญ ่
อาคาร LED เม่ือวนัที ่11พฤษภาคม 2558
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      4. ใหบ้รกิารงานฝึกอบรมดา้นวศิวกรรมทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูด้า้นระบบไฟฟ้าและพลงังานแกห่น่วยงานตา่งๆ  
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและมีการถา่ยทอดแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้รบัการอบรม  โดยทมีวศิวกร       
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (PEA) และหน่วยงานตา่งๆ ซึง่สอดรบักบัหลกัสูตรทีห่ลากหลายดา้นวศิวกรรม เชน่ 
หลกัสูตรการประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมือเพ่ือบ�ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม หลกัสูตรการบ�ารุงรกัษาระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์หลกัสูตร "Electricity/Power Utility Safety Management system",  หลกัสูตร "การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมือเพ่ือบ�ารุง
รกัษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม", หลกัสูตร "การเงินส�าหรบัวศิวกรและนกับรหิารทีไ่มใ่ชน่กัการเงิน" เป็นตน้

      5. ลงทนุและรว่มลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองในตา่งประเทศ เป็นการขยายการลงทนุและแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจรว่มกบัพนัธมิตรในการรว่มลงทนุในประเทศอืน่ๆ ในภูมิภาค  PEA ENCOM ถือเป็นตวัแทนหน่ึงของรฐัทีส่ามารถสรา้ง
มูลคา่เพ่ิมและเป็นประโยชนก์บัธุรกิจของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (PEA) โดยสรา้งความเตบิโตทางธุรกิจและสามารถสรา้งรายไดก้ลบัเขา้
ประเทศ ผา่นแผนการลงทนุตา่งๆ เชน่ แผนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย,์ การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอืน่ๆ, การกอ่สรา้งและ
ปรบัปรุงสถานีไฟฟ้าและสายสง่ เป็นตน้
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ท่ีต ัง้ส�านกังาน

   บรษิทั พีอเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั
           อาคาร LED ช ัน้ที ่4 (ส�านกังานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค)
        เลขที ่200 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
   กรุงเทพมหานคร 10900
   โทรศพัท ์: 0-2590-9401  โทรสาร : 0-2590-9405
   Website : www.pea-encom.com



PEA ENCOM 9 

โครงสรา้งการบรหิารองคก์ร
คณะกรรมการบรษิทั (Board of Director)
ประธานกรรมการบรษิทั
พลอากาศเอก สมชาย  เธียรอนนัท์
วนั/เดอืน/ปีเกดิ
17 สงิหาคม 2494
ประวติัการท�างาน
- กรรมการบรษิทั วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ�ากดั
-  กรรมการบรษิทั พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ�ากดั (มหาชน)
-  กรรมการผูอ้ �านวยการใหญ ่บรษิทั วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ�ากดั 
-  ผูท่รงคณุวุฒพิิเศษ กองทพัอากาศ (อตัราผลอากาศเอก)
- กรรมการอสิระ บรษิทั วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ�ากดั
- กรรมการบรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั(มหาชน) รฐัวสิาหกิจ สงักดั กระทรวง ICT
วุฒกิารศกึษาและการอบรมท่ีส�าคญั
- โรงเรยีนนายเรอือากาศ รุน่ที ่17 (ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า 
วทบ.ทอ.)
- ปรญิญาโท วศิวกรรมไฟฟ้า สาขา Aerospace Systems ณ Cranfield 
Institute of Technology ประเทศองักฤษ
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่46
หลกัสตูรพเิศษ
- หลกัสูตรการก�ากบัดแูลกิจการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบั
สูงของรฐัวสิาหกิจ และองคก์ารมหาชน รุน่ที ่3 สถาบนัพระปกเกลา้ - 
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ
- หลกัสูตร Role of Chairman Program (IOP) รุน่ 30/2013
- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ 6 สถาบนัวทิยาการ
พลงังาน (วพน.)

กรรมการบรษิทั 
รอ้ยต�ารวจเอก โชคชยั  สทิธิผลกุล
วนั/เดอืน/ปีเกดิ
14 มิถุนายน 2503
ประวติัการท�างาน
- อยัการจงัหวดัคดเียาวชนและครอบครวันครปฐม นนทบุรี
- อยัการผูเ้ชีย่วชาญพิเศษ ท�าหนา้ทีร่องเลขานุการอยัการสูงสุด
- อยัการผูเ้ชีย่วชาญพิเศษ ส�านกังานทีป่รกึษากฎหมาย ปฏิบตัหินา้ที่
เลขานุการผูต้รวจการอยัการ
วุฒกิารศกึษาและการอบรมท่ีส�าคญั
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตนิิยม) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
- ปรญิญาโท นิตศิาสตรม์หาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท ศลิปะศาสตรม์หาบณัฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาเอก ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (รฐัประศาสนศาสตร)์ วทิยาลยัการ
บรกิารรฐักิจ มหาวทิยาลยับูรพา
- ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัราช
อาณาจกัร



10 PEA ENCOM

คณะกรรมการบรษิทั (Board of Director)
กรรมการบรษิทั
นายไกรฤทธิ์  นิลคหูา
วนั/เดอืน/ปีเกดิ
10 ธนัวาคม 2494
ประวติัการท�างาน
-  ประธานกรรมการ มูลนิธีเพ่ือสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้น
ปิโตรเลียม
-  อธิบดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน
-  รองปลดักระทรวงพลงังาน
-  อธิบดกีรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
-  ประธานกรรมการ  มูลนิธิเพ่ือสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้น
ปิโตรเลียม
วุฒกิารศกึษาและการอบรมท่ีส�าคญั
- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่8 (วตท.8)
-  Audit Committee Continuing and Development Program (ACP 
24/2551) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
-  ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราช 
อาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่48 
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
-  ปรญิญาโท M.Sc. (Petroleum Engineering), New Mexico Institute 
of Mining and Technology, USA

กรรมการบรษิทั
รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
วนั/เดอืน/ปีเกดิ
24 พฤษภาคม 2499
ประวติัการท�างาน
- กรรมการสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั
- รองศาสตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
- รองอธิการบด ีสว่นประสานงานเพ่ือการบรหิารจดัการกลาง สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คณุทหาลาดกระบงั
วุฒกิารศกึษาและการอบรมท่ีส�าคญั
- หลกัสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
- วศิวกรรมศาสตรามหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั
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คณะกรรมการบรษิทั (Board of Director)

กรรมการบรษิทั
นายเกตุปัญญา  วงศลี
วนั/เดอืน/ปีเกดิ
30 กรกฏาคม 2504
ประวติัการท�างาน
- ทนายความและทีป่รกึษากฎหมายตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527
วุฒกิารศกึษาและการอบรมท่ีส�าคญั
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

กรรมการบรษิทั
นางอญัชลี เต็งประทปี
วนั/เดอืน/ปีเกดิ
20 กนัยายน 2498
ประวติัการท�างาน
- ทีป่รกึษาดา้นนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงการคลงั
- หวัหนา้ส�านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงการคลงั 
- หวัหนา้กองตรวจราชการ ส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั   
วุฒกิารศกึษาและการอบรมท่ีส�าคญั
-  รฐัศาสตรบ์ณัฑิต (บรหิารรฐักิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
-  รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต (บรหิารรฐักิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
-  Post Graduate Diploma in Development Management, 
 University of Birmingham, United Kingdom
-  Graduate of the Wharton Advanced Management Program 
(AMP 52),The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
-  Certificate of Advanced Management Program (AMP 167) Harvard 
Business School, Harvard University, U.S.A.

กรรมการบรษิทั
นายพลัลภ  ภิญโญววิฒัน์
วนั/เดอืน/ปีเกดิ
16 กนัยายน 2500
ประวติัการท�างาน
- ผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค
-  ผูช้ว่ยผูว้า่การ (ส�านกัผูว้า่การ) การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค
-  รองผูว้า่การ (ส�านกัผูว้า่การ) การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
-  รกัษาการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั พีอเีอ เอน็คอม 
อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั
วุฒกิารศกึษาและการอบรมท่ีส�าคญั
- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
-  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
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ผงัโครงสรา้งองคก์ร

คณะผูบ้รหิาร
บรษิทั พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั

 1. นายพลัลภ  ภญิโญวิวฒัน ์    ต�าแหน่ง     รกัษาการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 2. นายสมพงษ ์ปรเีปรม         ต�าแหน่ง     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
 3. นายสมศกัดิ ์วฒันศริ ิ        ต�าแหน่ง     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ
 4. นางสาวขนษิฐา สทุธิเสวนัต ์    ต�าแหน่ง     รกัษาการ ผูจ้ดัการฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาธุรกจิ
 5. นางประไพพรรณ  ขนัตยาภรณ ์   ต�าแหน่ง     รกัษาการ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป
 6. นายวชริะ พทิกัษต์นัสกุล            ต�าแหน่ง     ผูจ้ดัการฝ่ายหน่วยธุรกจิลงทุนพลงังานทดแทน
 7. นายประจกัษุ ์ อดุหนุน    ต�าแหน่ง     รกัษาการ ผูจ้ดัการฝ่ายหน่วยธุรกจิประหยดัพลงังาน
 8. นายประจกัษุ ์ อดุหนุน    ต�าแหน่ง     ผูจ้ดัการฝ่ายหน่วยวิศวกรรมและฝึกอบรม
 9. นายฐติิพงศ ์ สมคัรพงศ ์   ต�าแหน่ง     รกัษาการ ผูจ้ดัการฝ่ายหน่วยลงทุนต่างประเทศ

โครงสรา้งบริษทั PEA ENCOM International  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน

หน่วยธุรกิจลงทุนพลงังานทดแทน หน่วยธุรกิจประหยดัพลงังาน หน่วยธุรกิจวิศวกรรมและฝึกอบรม หน่วยธุรกิจลงทุนต่างประเทศ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาธุรกจิ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งานกฎหมาย

งานธุรการ

งานเลขานุการคณะกรรมการ

หน
่วย

สน
บัส

นุน

หน
่วย

ปฏ
ิบตั

ิกา
ร

งบประมาณ

งานพฒันาธุรกิจ

งานนโยบายและกลยุทธ์

งานประชาสมัพนัธ์งานบญัชีและการเงิน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบรษิทัฯ
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อตัราก�าลงั

สายงาน พนกังาน ลกูจา้ง ผลรวมทัง้หมด

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 3 - 3

ฝ่ายกลยุทธแ์ละพฒันาธุรกิจ 2 - 2

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 3 - 3

หน่วยธุรกิจลงทุนพลงังานทดแทน 2 - 2

หน่วยธุรกิจประหยดัพลงังาน 2 3 5

หน่วยธุรกิจวศิวกรรมและฝึกอบรม 3 - 3

หน่วยธุรกิจลงทุนตา่งประเทศ 1 - 1

รวม 19

      PEA ENCOM มีบุคลากรทัง้สิ้น 19 คน แบง่เป็น พนกังาน 16 คน และลูกจา้ง 3 คน แตเ่น่ืองจากบุคลากรสว่นใหญอ่ยูใ่นระดบั
ปฏิบตักิาร จงึตอ้งยมืตวับุคลากรจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคมาชว่ยปฏิบตังิานในระดบับรหิาร
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ภาพกิจกรรมเพ่ือสงัคม ดว้ยการบรจิาคหลอดประหยดัไฟใหก้บั  วดัอนาลโยทพิยาราม ณ อ�าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกจิการ
 

      การด�าเนนิธุรกจิของ PEA ENCOM ตอ้งมีการศกึษาองคป์ระกอบต่างๆ ใหเ้ขา้ใจและหาวิธีการท่ีจะปรบัองคก์รเพือ่รองรบักบั
สถานการณต่์างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิท ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิประกอบดว้ย

     1. ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ  เศรษฐกจิของประเทศไทยมีการฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไดร้บัแรงสนบัสนุนจากการใชจ้า่ยภายใน
ประเทศ ซึง่การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิยงัถูกถ่วงดว้ยการส่งออกสนิคา้ท่ีหดตวัต่อเนือ่งจากผลของการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีและ
อาเซยีน ประกอบกบัราคาน�า้มนัในตลาดโลกท่ีอยู่ในระดบัต�า่ จงึมีผลต่อราคาสนิคา้ส่งออกหลายชนดิ การผลติในภาคอตุสาหกรรมและ
การลงทุนภาคเอกชนจงึยงัอยู่ในระดบัต�า่ 

     2. ปัจจยัทางการเมือง  การเมืองเป็นเรือ่งท่ีมีความสมัพนัธ์เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอื
ทางออ้ม หรอืแมแ้ต่การด�าเนนิธุรกจิกบัต่างประเทศตอ้งศกึษาปัจจยัประกอบต่างๆ ทางการเมืองของประเทศน ัน้ๆ เช่น  ระบบการ
ปกครองประเทศ  การกดีกนัทางการคา้  การเกดิภาวะสงคราม  เป็นตน้ นโยบายของรฐัดา้นพลงังานทดแทน เปรยีบเสมือนกรอบ
แผนท่ีก�าหนดทิศทางการด�าเนนิงานตลอดจนสนบัสนุนใหก้ารด�าเนนิงานมีประสทิธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย 

     3. ปัจจยัดา้นกฎหมาย แกละฎระเบยีบขอ้บงัคบั มีผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนนิธุรกจิ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
การประกอบกจิการโรงงาน การขอใบอนุญาตประกอบกจิการพลงังาน ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่ระเบยีบขอ้บงัคบับางขอ้จ�าเป็น
ตอ้งขอใหร้ฐับาลสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการยกเวน้ เพือ่ใหก้ารด�าเนนิงานเกดิความคล่องตวัมากขึ้น

     4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาดา้นเทคโนโลยเีป็นสิง่ส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั เช่น การก่อสรา้งโรง
ไฟฟ้าท่ีอาศยัระยะเวลาพอสมควรในการศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ เทคโนโลยจีงึเป็นตวัแปรหนึง่ท่ีท�าให ้
โครงการต่างๆ สามารถเกดิขึ้นไดห้รอืในบางคร ัง้ท่ีมีการปรบัเปลีย่นเทคโนโลยเีพือ่ความเหมาะสมหรอืเพือ่ความคุม้ค่าสงูสดุ ท�าให ้
โครงการต่างๆ อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาเพิม่ขึ้น จงึอาจส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกจิ

     6. ปัจจยัดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม การท่ีธุรกจิจะด�ารงอยู่ไดด้ว้ยความมัน่คงและเจรญิกา้วหนา้  จะตอ้งเป็นท่ียอมรบัของ
สงัคม  จงึจ�าเป็นตอ้งตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในดา้นต่างๆ เช่น เรือ่งของสิง่แวดลอ้ม เรือ่งมลภาวะ การสรา้งการยอมรบัและอยู่
ร่วมกบัชมุชนอย่างย ัง่ยนื การส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมทางสงัคม  นอกจากนี้ยงัตอ้งตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อผูล้งทุน ความ
รบัผดิชอบต่อพนกังาน และความรบัผดิชอบต่อรฐั ดว้ย
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โครงสรา้งเงนิทุน

      1) โครงสรา้งผูถื้อหุน้
  บรษิทั พีอเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั มีการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเป็นผูถื้อหุน้ 100%
 2) เงินทนุของบรษิทั
  - ทนุจดทะเบียนเริม่ตน้  100      ลา้นบาท
  - ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั  473.28     ลา้นบาท

การลงทุนท่ีส�าคญัในปัจจุบนัและอนาคต
แผนงานต่างๆ ในอนาคต
การลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าและธุรกจิท่ีเกีย่วเนือ่งในประเทศ
   (1) โครงการทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคและคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้
         - การรว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
         - การลงทนุผลิตไฟฟ้าจากขยะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

    (2) โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด�าเนินงานและเจรจา ดงัน้ี
         - การรว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าจากขยะ
         - การรว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซชวีภาพ
         - การรว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม
 - การรว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน�า้
 - การรว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าจากชวีมวลในพ้ืนทีช่ายแดนภาคใต ้

การลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าและธุรกจิท่ีเกีย่วเนือ่งในต่างประเทศ
  (1) โครงการลงทนุ/รว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ทีป่ระเทศเมียนมาร์
    (2) โครงการลงทนุ/รว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ทีป่ระเทศญีปุ่่น
    (3) โครงการรว่มลงทนุผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดอืน่ๆ ในตา่งประเทศ
    (4) การใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม บรกิาร ออกแบบ กอ่สรา้ง บ�ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าและงานทีเ่ก่ียวเน่ีอง
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การร่วมด�าเนนิงานกบัเอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
  
 PEA ENCOM รว่มลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์กบับรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จ�ากดั    จ�านวน 4 
โครงการ คอื 

      1. บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สุรนิทร ์1) จ�ากดั 
      ทีต่ ัง้ ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ จ.สุรนิทร ์อ.ส�าโรงทาบ จ.สุรนิทร ์ก�าลงัการผลิตตดิตัง้ 7.46 MW
       COD เม่ือวนัที ่27 มิถุนายน 2557

      2. บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สุรนิทร ์2) จ�ากดั
    ทีต่ ัง้ ต.บา้นซบ อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์ก�าลงัการผลิตตดิตัง้ 7.46 MW
     COD เม่ือวนัที ่27 มิถุนายน 2557

     3. บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 2) จ�ากดั
    ทีต่ ัง้ ต.โคกขม้ิน อ.หนองหนิ จ.เลย อ.ก่ิงอ�าเภอหนองหนิ จ.เลย ก�าลงัการผลิตตดิตัง้ 7.46 MW
      COD เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2557

      4. บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 10) จ�ากดั
     ทีต่ ัง้ ต.หนองเสาเลา้ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่  ก�าลงัการผลิตตดิตัง้ 7.46 MW
      COD เม่ือวนัที ่20 พฤษภาคม 2557
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ผลการด�าเนนิงาน
วเิคราะหผ์ลการด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนินงานทีผ่า่นมา PEA ENCOM  รว่มลงทนุดา้นพลงังานทดแทนในประเทศ  อาทเิชน่  แผนงานการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติย ์จ�านวน 4 โครงการ   แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซชวีมวล  เป็นตน้  และ PEA ENCOM  ไดร้บัมอบ
หมายจากกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค  ใหเ้ป็นผูด้ �าเนินการและลงทนุกอ่สรา้งโรงผลิตไฟฟ้าจากการก�าจดัขยะ  จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา  นอกจากน้ีบรษิทัยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาและจดัท�าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอืน่ ๆ เชน่การผลิต
ไฟฟ้าจากใชพื้ชพลงังาน เป็นตน้ 

 ส�าหรบังานในตา่งประเทศ PEA ENCOM ไดร้ว่มลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าาัาจากพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่่น  
และยงัอยูร่ะหวา่งเจรจาเพ่ือรว่มลงทนุในอกีหลายประเทศจากเชื้อเพลิงอืน่ ๆ  รวมทัง้การใหบ้รกิารออกแบบกอ่สรา้ง  บ�ารุงรกัษาระบบ
ไฟฟ้า และงานทีเ่ก่ียวเน่ือง

 นอกจากน้ี PEA ENCOM ยงัใหบ้รกิารดา้นฝึกอบรม และจดัสมัมนาดา้นระบบไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ทัง้ในประเทศ และตา่ง
ประเทศ  และธุรกิจลงทนุเพ่ือการประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  โดยมีลูกคา้ทัง้หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และ
บรษิทัเอกชน
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วิเคราะหฐ์านะการเงนิ
 
 วเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส 4/2558 (มกราคม-ธนัวาคม 2558) เปรยีบเทยีบกบัประจ�าไตรมาส 4/2557 
(มกราคม-ธนัวาคม 2557) 
 ผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที ่4 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทั PEA ENCOM มีผลก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบั
งวด จ�านวน 15.50 ลา้นบาท มีผลก�าไรเพ่ิมข้ึนเม่ือเทยีบกบัไตรมาสที ่4/2557 จ�านวน 22.82 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

วิเคราะหก์�าไร
 ผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที ่4 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  บรษิทัฯ ยงัไมมี่รายไดแ้ละตน้ทนุจากการผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ทัง้น้ี บรษิทัฯ มีรายไดร้วมทัง้สิ้น 42.89 ลา้นบาท (ซึง่แบง่เป็นรายไดจ้ากการขาย 3.17 ลา้นบาท รายไดค้า่ฝึก
อบรม 1.97 ลา้นบาท รายไดค้า่จา้งและบรกิาร 14.61 ลา้นบาท รายไดเ้งินปันผล 19.97 ลา้นบาท และรายไดอ้ืน่ 3.17 ลา้นบาท)
สว่นคา่ใชจ้า่ยบรษิทัฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 15.33 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 55.96 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) และคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิาร 12.06 ลา้นบาท  (คดิเป็นรอ้ยละ 44.04 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 
 สง่ผลให ้PEA ENCOM มีผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส 4/2558 ส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มีผลก�าไรจาก
การด�าเนินงานเฉพาะกิจการ ส�าหรบัไตรมาสที ่4/2558 รวมทัง้สิ้น 15.50 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร
 PEA ENCOM มีคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร ในไตรมาสที ่4/2558 จ�านวน 15.33 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทยีบกบั
ไตรมาสที ่4/2557 จ�านวน 5.55 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร
 PEA ENCOM มีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร จ�านวน 12.06  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.04 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด โดยคา่ใชจ้า่ย
ในการบรหิาร เป็นคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบับุคลากร 8.38 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 69.51 ของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) ล�าดบัถดัมาคอืคา่
ใชจ้า่ยอืน่ในการด�าเนินงาน 2.72 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 22.53 ของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) คา่เสือ่มราคา 0.79 ลา้นบาท (คดิเป็น
รอ้ยละ 6.52 ของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) และตน้ทนุทางการเงิน 0.17 (คดิเป็นรอ้ยละ 1.44 ของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) สง่ผลให ้
PEA ENCOM มีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ประจ�าไตรมาสที ่4/2558 ส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ลดลงเม่ือเทยีบกบั
ไตรมาสที ่4/2557 (มกราคม - ธนัวาคม 2557) จ�านวน 0.96 ลา้นบาท

การวิเคราะหส์ถานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปรยีบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

สนิทรพัย์
 PEA ENCOM  มีสนิทรพัยร์วมทัง้สิ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน 547.34 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี
 สนิทรพัยห์มุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน 379.92 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.41 ของสนิทรพัยร์วม  
ประกอบดว้ย
   -  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จ�านวน 374.18 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 98.49 ของสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
ซึง่เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ�านวน 133.85 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทยีบเทา่
เงินสด ดงัน้ี 
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       1) PEA ENCOM ไดร้บัเงินเพ่ิมทนุจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค จ�านวน 109.91 ลา้นบาท (เป็นแผนงานผลิต
ไฟฟ้าจากกา๊ซชวีภาพชุมนุมสหกรณช์าวสวนปาลม์น�า้มนักระบ่ี จ�ากดั จ�านวน 25.91 ลา้นบาท และแผนงานโรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทติย ์ประเทศญีปุ่่น จ�านวน 84.00 ลา้นบาท)
       2) ไดร้บัเงินปันผลจากบรษิทั โซลา่ พาวเวอร ์จ�ากดั จ�านวน 19.97 ลา้นบาท 
         3) มีการเบิกเงินสดจากธนาคารเพ่ือน�ามาใชจ้า่ยในการด�าเนินกิจการของบรษิทัฯ จ�านวน 3.97 ลา้นบาท
   - ลกูหนี้การคา้ จ�านวน 0.78 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.21 ของสนิทรพัยห์มุนเวยีน ลดลงจาก 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ�านวน 0.35 ลา้นบาท
   - สนิคา้คงเหลอื  จ�านวน 3.60 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.95 ของสนิทรพัยห์มุนเวยีน เพ่ิมข้ึนจาก 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ�านวน 3.60 ลา้นบาท โดยในปี 2558 มีการจดัท�าสนิคา้คงเหลือ เน่ืองจาก ตอ้งทราบยอดคงเหลือการ
ขายหลอดไฟประหยดัพลงังานของ PEA SHOP
   - สนิทรพัยห์มุนเวียนอืน่ จ�านวน 1.36 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.36 ของสนิทรพัยห์มุนเวยีน เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2557 จ�านวน 0.62 ลา้นบาท 
     - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน 167.42 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 30.59 ของ
สนิทรพัยร์วม ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ�านวน 0.43 ลา้นบาท เน่ืองจาก คา่เสือ่มทีด่นิ อาคาร และอุปกรณข์อง
PEA ENCOM ลดลง

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

      PEA ENCOM มีหน้ีสนิรวมทัง้สิ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน 103.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 จ�านวน 95.87 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
   - หน้ีสนิหมุนเวยีน  มีหน้ีสนิหมุนเวยีน 101.65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ�านวน 96.19 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสนิหมุนเวยีน ดงัน้ี 
       1) เจา้หน้ีการคา้ จ�านวน 14.79 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ�านวน 14.79 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก PEA ENCOM ด�าเนินการซื้อหลอดไฟจากบรษิทัฯ ตา่งๆ เพ่ือน�ามาจ�าหน่าย 
       2) หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงินทีจ่ะครบก�าหนดช�าระใน 1 ปี (คา่เชา่รถ 3 คนั) เพ่ิมข้ึนจ�านวน 0.04 ลา้นบาท
       3) เงินรบัลว่งหนา้- เพ่ิมทนุ เป็นการเพ่ิมทนุของแผนงานโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเทศญีปุ่่น จ�านวน 
84.00 ลา้นบาท เน่ืองจาก PEA ENCOM ยงัไมไ่ดด้�าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุ จงึใหร้บัรูเ้ป็นเงินรบัลว่งหนา้- เพ่ิมทนุ
       4) หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน 0.87 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 จ�านวน 2.64 ลา้นบาท เน่ืองจาก คา่ใชจ้า่ยและคา่จา้งเหมาขบัรถคา้งจา่ยลดลง
   - หนี้สนิระยะยาว มีหน้ีสนิระยะยาวลดลง 0.31 ลา้นบาท เป็นการลดลงจากหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงิน
   - ส่วนของผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ย
 PEA ENCOM มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน 473.28 ลา้นบาท  โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  
บรษิทัฯ มีผลขาดทนุสะสม จ�านวน  29.69  ลา้นบาท สง่ผลให ้PEA ENCOM จ�านวน 443.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 
ธนัวาคม 2557 จ�านวน 41.41 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี
       - ทนุจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน 25.91 ลา้นบาท
     - PEA ENCOM มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี 15.50 ลา้นบาท สง่ใหบ้รษิทัฯ มีขาดทนุสะสมลดลง เน่ืองจาก 
ไดร้บัเงินปันผลจากการรว่มทนุกบับรษิทั โซลา่ พาวเวอร ์จ�ากดั (4 แหง่) จ�านวน 19.97 ลา้นบาท 
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         สรุปขอ้มูลทางการเงิน              

บรษิทั พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล  จ�ากดั
งบแสดงฐานะการเงนิ

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปรยีบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557     
     

          หน่วย : บาท

                         งบการเงนิเฉพาะกจิการ    

     สนิทรพัย ์   หมายเหตุ       31 ธนัวาคม 2558        31 ธนัวาคม 2557         เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

              (ตรวจสอบแลว้)     (ตรวจสอบแลว้)        จ�านวนเงนิ           %
สนิทรพัยห์มุนเวียน         
 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด           4.1          374,178,001.25    240,331,594.71   133,846,406.54      55.69
 ลูกหน้ีการคา้                              780,281.95      1,130,189.79        (349,907.84)    (30.96)
 สนิคา้คงเหลือ                        3,598,844.85             -                3,598,844.85    100.00
 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่          4.2                1,363,429.91     745,113.13         618,316.78      82.98
  รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน           379,920,557.96    242,206,897.63   137,713,660.33      56.86
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
 เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม          4.3          165,000,000.00    165,000,000.00        -               - 
 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ                 4.4             2,362,754.33   2,822,684.79       (459,930.46)    (16.29)
 สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน            4.5                 59,208.77      32,755.61     26,453.16      80.76
   รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน           167,421,963.10    167,855,440.40      (433,477.30)     (0.26)
รวมสนิทรพัย ์                         547,342,521.06    410,062,338.03   137,280,183.03      33.48
  หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้          
หนี้สนิหมุนเวียน         
 เจา้หน้ีการคา้                          16,115,981.55       1,326,435.13     14,789,546.42   1,114.98
 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงินทีถึ่งก�าหนดช�าระในหน่ึงปี  4.7               664,858.10    621,868.26     42,989.84   6.91
 เงินรบัลว่งหนา้ - เพ่ิมทนุ              84,000,000.00        -              84,000,000.00     100.00
 หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่        4.6               866,592.64       3,510,969.32     (2,644,376.68)    (75.32)
   รวมหนี้สนิหมุนเวียน           101,647,432.29        5,459,272.71    96,188,159.58  1,761.92
หนี้สนิไม่หมุนเวียน         
 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงิน       4.7             1,437,172.93       2,040,810.85       (603,637.92)    (29.58)
 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน        4.8               667,429.86          378,699.34    288,730.52      76.24
   รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน              2,104,602.79       2,419,510.19       (314,907.40)  (13.02)
รวมหนี้สนิ              103,752,035.08        7,878,782.90     95,873,252.18  1,216.85
ส่วนของผูถ้อืหุน้         
     ทนุเรอืนหุน้        
 ทนุจดทะเบียนหุน้สามญั 44,737,500 หุน้มูลคา่หุน้ละ 10 บาท        473,283,750.00      447,375,000.00      25,908,750.00       5.79
 ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้       
 หุน้สามญั 44,737,500 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท     4.9      473,283,750.00      447,375,000.00      25,908,750.00       5.79
     ก�าไร (ขาดทนุ) สะสม        
 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร                     (29,693,264.02)    (45,191,444.87)     15,498,180.85       34.29
 รวมส่วนของผูถ้อืหุน้                     443,590,485.98      402,183,555.13      41,406,930.85      10.30
รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้                     547,342,521.06      410,062,338.03     137,280,183.03     33.48
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                บรษิทั พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั     
งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

                         เปรยีบเทียบงบการเงนิไตรมาสท่ี 4/2558 (ม.ค.-ธ.ค.58) กบังบการเงนิไตรมาสท่ี 4/2557 (ม.ค.-ธ.ค.57)   
   

                                    หน่วย : บาท
     

      ม.ค.-ธ.ค.58  ม.ค.-ธ.ค.57               เพิม่ขึ้น  (ลดลง)  
                                                  จ�านวนเงนิ            %
      

รายไดจ้ากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า           -            -        -                 - 

ตน้ทุนในการผลติกระแสไฟฟ้า              -             -        -            - 
  

ก�าไรข ัน้ตน้           -                                 -                            -              -   
บวก รายไดอ้ืน่จากการด�าเนนิงาน           39,711,235.54           13,250,044.06      26,461,191.48      199.71 
   รายไดจ้ากการขาย              3,166,791.45            4,663,485.64    (1,496,694.19)     (32.09)
   รายไดค่้าจา้งและบรกิาร            16,579,444.09            8,586,558.42      7,992,885.67       93.09
   รายไดเ้งนิปันผล             19,965,000.00                   -                    19,965,000.00      100.00

หกั ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร           15,328,875.14            9,775,062.47       5,553,812.67       56.82
หกั  ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร      
     ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบับคุลากร              8,384,748.58            8,838,049.87       (453,301.29)      (5.13)
     ค่าใชจ้า่ยอืน่ในการด�าเนนิงาน             2,447,250.41            3,140,478.06       (693,227.65)     (22.07)
     ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัส�านกังาน     271,066.38               168,043.27          103,023.11       61.31
     ค่าเสือ่มราคาและตดัจ�าหน่าย     785,991.70               691,422.22           94,569.48       13.68
     ตน้ทุนทางการเงนิ                173,994.32               185,984.87          (11,990.55)     (6.45)
     รวมค่าใชจ้า่ยในการด�าเนนิงาน           27,391,926.53            22,799,040.76        4,592,885.77       20.15

ก�าไร (ขาดทุน) หลงัหกัค่าใชจ้า่ย           12,319,309.01          (9,548,996.70)     21,868,305.71      229.01 
บวก ดอกเบี้ยรบั                         3,163,660.64            2,214,984.62         948,676.02        42.83
      รายไดอ้ืน่                             15,211.20                  9,696.44            5,514.76        56.87
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้                              15,498,180.85          (7,324,315.64)     22,822,496.49      311.60
ภาษเีงนิไดน้ติิบคุคล                                -                                 -                            -             -   
ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี           15,498,180.85          (7,324,315.64)     22,822,496.49      311.60
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บรษิทั พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ�ากดั
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้
ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

หน่วย : บาท
        งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี  
             ทนุจดทะเบียนทีอ่อก         ก�าไร (ขาดทนุ)       รวม
                 และช�าระแลว้              สะสม  
        
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2557           344,875,000.00         (37,867,129.23)     307,007,870.77 
เรยีกช�าระคา่หุน้เพ่ิม 34,737,500 หุน้       
     มูลคา่หุน้ละ 2.95070169126 บาท           102,500,000.00         -                   102,500,000.00 
ก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี          -            22,767,975.21     22,767,975.21
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2557           447,375,000.00          (15,099,154.02)     432,275,845.98 
        
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2558           447,375,000.00         (15,099,444.87)      432,275,845.98 
เรยีกช�าระคา่หุน้เพ่ิม 2,590,875 หุน้       
     มูลคา่หุน้ละ 10 บาท            25,908,750.00        -                    25,908,750.00 
ก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรบังวด         -                       62,112,357.16     62,112,357.16
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2558           473,283,750.00         47,013,203.14              520,296,953.14 
        
      

หน่วย : บาท
                       งบการเงินเฉพาะกิจการ  
             ทนุจดทะเบียนทีอ่อก         ก�าไร (ขาดทนุ)       รวม
                 และช�าระแลว้              สะสม  
        
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2557           344,875,000.00         (37,867,129.23)     307,007,870.77 
เรยีกช�าระคา่หุน้เพ่ิม 34,737,500 หุน้       
     มูลคา่หุน้ละ 2.95070169126 บาท           102,500,000.00         -                   102,500,000.00 
ก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรบัปี          -            (7,324,315.64)     (7,324,315.64)
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2557           447,375,000.00          (45,191,444.87)     402,183,555.13
        
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2558           447,375,000.00         (45,191,444.87)     402,183,555.13
เรยีกช�าระคา่หุน้เพ่ิม 2,590,875 หุน้       
     มูลคา่หุน้ละ 10 บาท            25,908,750.00        -                    25,908,750.00 
ก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรบังวด         -                       15,498,180.85     15,498,180.85
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2558           473,283,750.00         (29,693,264.02)           443,590,485.98
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              บรษิทั  พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล  จ�ากดั
           งบกระแสเงนิสด        
        ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     
 
     หน่วย : บาท
          งบการเงินเฉพาะกิจการ  
            หมายเหตุ          2558            2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน      
     ก�าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได ้                  15,498,180.85        (7,324,315.64)
     ปรบัปรุงกระทบยอดก�าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได ้     
        เป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน     
           คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย          785,991.70              691,422.22 
           รายไดเ้งินปันผล                 (19,965,000.00)                -
           ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน          288,730.52            129,837.31 
           ดอกเบ้ียรบั                (3,163,660.64)       (2,214,984.62)
           ดอกเบ้ียจา่ย           173,994.32            185,984.87 
    ขาดทนุจากการด�าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง              
       ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด�าเนินงาน               (6,381,763.25)       (8,532,055.86)     
    สนิทรพัยด์�าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง       
           ลูกหน้ีการคา้          349,907.84         (767,588.79)
           สนิคา้คงเหลือ                                      (3,598,844.85)                -
           เงินสดรบัจากดอกเบ้ีย                            3,241,974.56         1,891,976.49 
           สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่                                (696,630.70)           801,465.06 
     หน้ีสนิด�าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
           เจา้หน้ีการคา้                                      14,789,546.42          1,036,037.13 
           หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่                                       (2,644,376.68)         1,058,646.38 
                 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน      5,059,813.34       (4,511,519.59)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      
           เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม                               -                 (165,000,000.00)
           รบัเงินปันผล                  19,965,000.00                - 
           เงินสดจา่ยในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์       (315,484.40)           (72,284.26)
           เงินสดจา่ยในสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน                  (37,030.00)               - 
                 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ               19,612,485.60   (165,072,284.26)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      
           เงินเพ่ิมทนุ                  25,908,750.00      102,500,000.00 
           เงินรบัลว่งหนา้ - เพ่ิมทนุ                           84,000,000.00                - 
           จา่ยช�าระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงิน                 (734,642.40)         (584,989.30)
                 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน               109,174,107.60       101,915,010.70 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ               133,846,406.54      (67,668,793.15)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี                240,331,594.71       308,000,387.86 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัสิ้นปี                   4.1           374,178,001.25       240,331,594.71 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี      
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4.1 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
หน่วย : บาท

                    งบการเงินเฉพาะกิจการ
         31 ธนัวาคม 2558          31 ธนัวาคม 2557
 เงินสด               9,995.37             188.00
 เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์     81,884,255.88          57,956,406.71
 เงินฝากธนาคาร - ประเภทเงินฝากประจ�า 3 เดอืน           292,283,750.00        182,375,000.00
                      รวม              374,178,001.25        240,331,594.71

4.2 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ ประกอบดว้ย
             หน่วย : บาท
                          งบการเงินเฉพาะกิจการ
         31 ธนัวาคม 2558          31 ธนัวาคม 2557 
                                 
 คา่ทีป่รกึษาจา่ยลว่งหนา้           111,375.00    111,375.00
 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย            688,778.02    228,051.76
 ดอกเบ้ียคา้งรบั            244,694.21              323,008.13
 ภาษีซื้อรอโอน             16,845.62               62,336.24
 ลูกหน้ีอืน่            845.00          8,419.92
 ลูกหน้ีกรมสรรพากร               300,892.06      11,922.08
                      รวม        1,363,429.91    745,113.13
  

4.3 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
     เงินลงทนุในบรษิทัรว่มเป็นเงินที ่PEA ENCOM ไดร้ว่มลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จ�านวน 4 แหง่เม่ือวนัที ่
12 พฤษภาคม 2557 โดยลงทนุในหุน้สามญัคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของหุน้ทนุในแตล่ะบรษิทั และบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิีสว่นไดเ้สยี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม ประกอบดว้ย

   ประเภท        ชนดิ           งบการเงนิท่ีแสนง                         งบการเงนิเฉพาะกจิการ
    ธุรกจิ           ของหุน้         เงนิลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สยี
 
              31 ธนัวาคม 2558   31 ธนัวาคม 2557          31 ธนัวาคม 2558   31 ธนัวาคม 2557 
บรษิทัรว่ม        
1. บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์   ผลิตและจ�าหน่าย      หุน้สามญั  63,015,176.32   48,669,910.23             41,250,000.00      41,250,000.00
    (สุรนิทร ์1) จ�ากดั         กระแสไฟฟ้า    
2. บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์   ผลิตและจ�าหน่าย      หุน้สามญั  58,574,260.22   48,942,292.52             41,250,000.00      41,250,000.00      
    (สุรนิทร ์2) จ�ากดั         กระแสไฟฟ้า 
3. บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์   ผลิตและจ�าหน่าย      หุน้สามญั   59,449,821.08   48,649,028.63             41,250,000.00      41,250,000.00 
    (ขอนแกน่ 10) จ�ากดั     กระแสไฟฟ้า 
4. บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์   ผลิตและจ�าหน่าย      หุน้สามญั   60,667,209.54   48,831,059.47             41,250,000.00      41,250,000.00     
    (เลย 2) จ�ากดั          กระแสไฟฟ้า    
     รวม      241,706,467.16 195,092,290.85           165,000,000.00     165,000,000.00
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4.4 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

                                     งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี และงบการเงินเฉพาะกิจการ
                อุปกรณ ์  เครือ่งใช ้   ยานพาหนะ  รวม 
     ส�านกังาน             ส�านกังาน          
ราคาทนุ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558          379,592.62         365,190.65         3,061,683.54     3,804,466.81 
 - เพ่ิมข้ึน   81,000.00                234,484.40                        -                  3,804,466.40
 - ลดลง         -         -         -     -
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558         460,592.62         597,675.05         3,061,683.54     4,119,951.21
ค่าเสือ่มราคาสะสม  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558          267,947.68         175,212.22            538,622.12       981,782.02 
 - คา่เสือ่มราคาส�าหรบัปี  81,543.73           81,534.43   612,336.70       775,414,86
 - ลดลง        -       -           -        -
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558         349,491.41         256,746.65            1,150,958.82     1,757,196.88 
ราคามูลคา่สุทธิตามบญัชี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558         111,101.21         340,928.40          1,910,724.72     2,362,754.33

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

                                     งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี และงบการเงินเฉพาะกิจการ
                อุปกรณ ์  เครือ่งใช ้   ยานพาหนะ  รวม 
     ส�านกังาน             ส�านกังาน          
ราคาทนุ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557          352,399.01         318,100.00                 -                 670,499.01
 - เพ่ิมข้ึน   27,193.61                  45,090.65                3,061,683.54           3,804,466.81
 - ลดลง         -         -          -     -
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557        379,592.62        363,190.65         3,061,683.54     3,804,466.81
ค่าเสือ่มราคาสะสม  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557          195,577.17         104,182.63                 -                 299,782.80 
 - คา่เสือ่มราคาส�าหรบัปี  72,370.51           71,029.59   538,622.12       682,022,22
 - ลดลง        -       -           -        -
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557         267,947.68         175,212.22              538,622.12       981,782.02
ราคามูลคา่สุทธิตามบญัชี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557         111,644.94         340,928.40          1,910,724.72     2,362,754.33

     ยานพาหนะ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ�านวน 1,910,724.72 บาท และ 2,523,061.42 บาท
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4.5 สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

                                                                   งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
         และงบการเงินเฉพาะกิจการ
                         โปรแกรมคอมพิวเตอร ์             รวม
ราคาทนุ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558           47,000.00    47,000.00
 - เพ่ิมข้ึน         37,030.00    37,030.00
 - ลดลง              -           -
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558       84,030.00    84,030.00
คา่ตดัจ�าหน่ายสะสม
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558       14,244.39       14,244.39
 - คา่ตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี       10,576.84    10,576.84
 - ลดลง              -           -
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558       24,821.23    24,821.23
ราคามูลคา่สุทธิตามบญัช ี      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558       59,208.77    59,208.77

หน่วย : บาท

                                                                   งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
         และงบการเงินเฉพาะกิจการ
                         โปรแกรมคอมพิวเตอร ์             รวม
ราคาทนุ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557           47,000.00    47,000.00
 - เพ่ิมข้ึน              -          -
 - ลดลง              -           -
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557        47,000.00    47,000.00
คา่ตดัจ�าหน่ายสะสม
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557        4,844.39        4,844.39
 - คา่ตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี        9,400.00     9,400.00
 - ลดลง              -           -
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557       14,244..39    14,244..39 
14,244..39ราคามูลคา่สุทธิตามบญัช ี      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557       32,775.61      32,775.61 
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4.6 หนี้สนิหมุนเวียนอืน่ ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

         งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
                   และงบการเงินเฉพาะกิจการ
                   31 ธนัวาคม 2558              31 ธนัวาคม 2557
  คา่สอบบญัชคีา้งจา่ย          140,000.00     140,000.00
  คา่บรกิารวชิาชพีคา้งจา่ย            113,420.00     100,580.00
  คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย             165,849.66              2,828,150.03
  ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย              22,037.31               -
  คา่จา้งเหมาขบัรถคา้งจา่ย            9,823.17       26,776.79  
  เงินรบัลว่งหนา้                55,687.50                  55,687.50      
     เงินประกนัผลงาน            359,775.00                359,775.00
     รวม                      728,734.27              3,510,969.32

4.7 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
หน่วย : บาท

                                   งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยีและงบการเงินเฉพาะกิจการ
                      ถึงก�าหนดช�าระในหน่ึงปี         เกินกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี                   รวม
                   31 ธนัวาคม  2558   31 ธนัวาคม 2557        31 ธนัวาคม  2558             31 ธนัวาคม 2557           31 ธนัวาคม  2558          31 ธนัวาคม 2557

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงิน      795,862.60   795,862.60         1,557,717.70 2,292,360.10         2,353,580.30         3,088,222.70
หกั ดอกเบ้ียรอการตดับญัช ี      131,004.50   173,994.34   120,544.77    251,549.25    251,549.27     425,543.59
สทุธิ        664,858.10   621,868.26 1,437,172.93 2,040,810.85         2,102,031.03 2,662,679.11

4.8 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน
 บรษิทัจา่ยคา่ชดเชยผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานและบ�าเหน็จ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทีก่�าหนดตามพระราชบญัญตัิ
แรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพนัธ ์พ.ศ. 2543 โดยภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน มีดงัน้ี

หน่วย : บาท
                         งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
              และงบการเงินเฉพาะกิจการ
               31 ธนัวาคม 2558         31 ธนัวาคม 2557
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน   
       - เงินชดเชยเกษียณอายุ      667,429.86               378,699.34
                        รวม      667,429.86     378,699.34

 คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 แ ละ 2557 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี
หน่วย : บาท

                         งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
              และงบการเงินเฉพาะกิจการ
               31 ธนัวาคม 2558         31 ธนัวาคม 2557   
               ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั                        267,716.51            121,789.42
     ตน้ทนุดอกเบ้ีย                          21,014.01     8,047.89
                        รวม             288,730.52            378,699.34
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      การเปลี่ยนแปลงมูลคา่ปัจจบุนัของประมาณการหน้ีสนิตามโครงการของผลประโยชนพ์นกังานส�าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
และส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี

หน่วย : บาท
           งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
           และงบการเงินเฉพาะกิจการ
              31 ธนัวาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557
 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัตน้ปี            378,699.34                    248,862.03
 ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั              267,716.51                    121,789.42
 ตน้ทนุดอกเบ้ีย                 21,014.01            8,047.89
 ประมาณการหนี้สนิตามโครงการผลประโยชนย์กไป            667,429.86                             378,699.34

       ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีดงัตอ่ไปน้ี
           งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
           และงบการเงินเฉพาะกิจการ
              31 ธนัวาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557
                    (รอ้ยละ)                     (รอ้ยละ)
 อตัราคดิลด           4.00             4.00
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดอืนในอนาคต   
  - ปีที ่1 - 4        6.50            6.50
  - ตัง้แตปี่ที ่5        7.50            7.50
 อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน       0.33            0.33

4.9 ทุนเรอืนหุน้

        เม่ือวนัที ่12 มกราคม 2558 PEA ENCOM ไดเ้รยีกช�าระหุน้สามญัเพ่ิมจ�านวน 2,590,875 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท เป็นเงินจ�านวน 
25,908,750.00 บาท 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  PEA ENCOM มีทนุจดทะเบียนเป็นหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช�าระเต็มมูลคา่แลว้ 47,328,375 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 
10 บาท เป็นจ�านวนเงิน 473,283,7500.00 บาท

4.10 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร

      คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารส�าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 และ 30 กนัยายน 2557 มีรายละเอยีด ดงัน้ี
หน่วย : บาท

                      งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
           และงบการเงินเฉพาะกิจการ
              31 ธนัวาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557
 คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบับุคลากร               6,977,022.73         7,365,978.91
 คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัส�านกังาน      271,066.38           168,043.91
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ในการด�าเนินงาน               3,233,242.11        3,193,674.27
                        รวม           10,481,331.22       11,365,922.46
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4.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

         คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส�าหรบัส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอยีด ดงัน้ี

หน่วย : บาท
                     งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิีสว่นไดเ้สยี
                                                                                                                     และงบการเงินเฉพาะกิจการ

                  31 ธนัวาคม 2558          31 ธนัวาคม 2557
    คา่เบ้ียประชุม       871,500.00    879,000.00
    คา่ตอบแทน-คณะกรรมการ     536,225.85     593,070.96
            รวม              1,407,725.85            1,472,070.96
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การบรหิารจดัการองคก์ร
การบรหิารความเสีย่ง
นโยบายการบรหิารความเสีย่งของ PEA ENCOM ปี 2558
    1. ก�าหนดกลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์การวางแผน/การลงทนุของบรษิทั โดย
พิจารณาความเสีย่งทีค่รอบคลุมในดา้นกลยุทธ ์, ดา้นการเงิน , การปฏิบตังิาน และการปฏิบตัติามกฎหมาย ซึง่เป็นประเดน็ความเสีย่ง
ทางการเงิน และไมใ่ชก่ารเงิน
   2. มีการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งเพ่ือบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่กิดข้ึน มีการทบทวนการบรหิารความเสีย่งอยา่ง
สม�า่เสมอและปรบัปรุงเม่ือจ�าเป็น 
   3. จดัใหมี้บรรยากาศและวฒันธรรมทีส่นบัสนุนการบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ืองทัว่ท ัง้องคก์ร โดยมีการสือ่สารท�าความ
เขา้ใจ และสรา้งความตระหนกัใหพ้นกังานทกุระดบัมีสว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง 
   4. จดัใหมี้การบูรณาการระหวา่ง Corporate Governance – Risk Management – Compliance (GRC) และจดัใหมี้การ
บรหิารจดัการสารสนเทศทีด่ที ัว่ท ัง้องคก์ร
    5. พิจารณาถึงความสมดุลระหวา่งการลงทนุกบัความเสีย่งทีเ่กิดข้ึน โดยมุง่เนน้แนวทางการแกปั้ญหาทีส่ �าคญัตอ่ผลการ
ด�าเนินการของบรษิทั ทัง้ระยะส ัน้ และระยะยาว โดยใหมี้ความคลอ่งตวัสูงในการปรบักระบวนกลยุทธบ์รหิารความเสีย่งทีส่ามารถ
รองรบัสถานการณท์ีเ่ปลี่ยนแปลงรวดเร็วในปัจจบุนั
   6. ตดิตามและผลกัดนัใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามเป้าหมาย หรอืดกีวา่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้โดยตอ้งมีการเตรยีมขอ้มูล
ส�าหรบัเจรจาปรบัเง่ือนไขตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั 
   7. สรา้งกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ใหเ้ป็นกิจกรรมประจ�าวนัของหน่วยงานและเป็นสว่นหน่ึงของการพิจารณาความดี
ความชอบ และสง่เสรมิพฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถ ความคดิสรา้งสรรค ์รวมทัง้ความรบัผดิชอบของแตล่ะบุคคล ใหเ้กิดการ
ปฏิบตังิานทีเ่หมาะสม 

คณะกรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง

เลขานุการคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

ติดตามผลการด�าเนินงาน  
ตามแผนบรหิารความเสีย่ง

ก�ากบัดูแล/มอบนโยบาย/ กรอบ
แนวทางฯ/ติดตามและรายงานผล
การบรหิารความเสีย่ง/สือ่สารกบั 

และคณะกรรมการบรษิทั

 - ก�าหนดแนวทาง/คูมื่อการบรหิารความเสีย่งประสานงานกบั
คณะกรรมการ ในการจดัท�าแผนและติดตามผลการบรหิาร
ความเสีย่ง
- จดัประชุม คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
- สือ่สารการบรหิารความเสีย่งระหวา่งคณะกรรมการกบั

ผูเ้ก่ียวขอ้ง
- สือ่สารท�าความเขา้ใจและประชาสมัพนัธเ์รือ่งบรหิารความ

เสีย่ง หน่วยงานระดบั
ฝ่าย /หน่วย

- ประเมินความเสีย่ง และบรหิารความเสีย่งขององคก์ร
- จดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งในระดบับรษิทั
- ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสีย่งในระดบัองคก์ร

- ประเมินความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งของ
หน่วยงาน
- สนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งระดบัหน่วยงาน
- จดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งในระดบัหน่วยงาน
- ติดตามและรายงานผล

คณะกรรมการบรษิทั

คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง
บรษิทั
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การควบคุมภายใน
 
  รฐัวสิาหกิจจ�าเป็นตอ้งทราบวา่องคก์รมีความเสีย่งอะไรบา้ง และในระดบัทีม่ากหรอืนอ้ยเพียงใด เพ่ือทีจ่ะไดก้�าหนดวธิีการ
จดัการ และน�ามาตรการตา่งๆ มาปฏิบตั ิเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ความเสยีหายหรอืความผดิพลาดจะไมเ่กิดข้ึน หรอืหากเกิดข้ึนก็ยงั
อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้มาตรการตา่งๆ ทีก่�าหนดข้ึนเพ่ือบรหิารจดัการความเสีย่งน้ีก็คอื การควบคมุภายใน
  ในการพิจารณาวา่การควบคมุภายในทีป่ฏิบตัอิยูน่ ัน้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพียงพอหรอืไม ่หรอืตอ้งออกแบบ
มาตรการในการจดัการความเสีย่งเพ่ิมเตมิอกีมากเพียงใด รฐัวสิาหกิจตอ้งพิจารณารว่มกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk 
Appetite) กลา่วคอื มาตรการในการควบคมุดงักลา่ว เม่ือน�าไปปฏิบตัแิลว้ ควรจะลดความเสีย่งลงมาใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
    องคก์รทีมี่การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีมี่ประสทิธิภาพและประสทิธิผล จะชว่ยสง่เสรมิใหอ้งคก์รมีระบบ    
ธรรมาภิบาลทีด่ ีและชว่ยสนบัสนุนใหก้ารด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายทีก่�าหนดไว ้ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่น
ไดส้ว่นเสยีไดอ้ยา่งเหมาะสม
 PEA ENCOM ตระหนกัถึงความส�าคญัและประโยชนข์องการควบคมุภายใน ซึง่เป็นเครือ่งมือสนบัสนุนการบรหิารจดัการ
องคก์ร เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่การด�าเนินงานของบรษิทั บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ลดความเสยีหายหรอืความผดิ
พลาด มีการปฏิบตัติามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 PEA ENCOM ไดจ้ดัท�าการควบคมุภายในใหค้รอบคลุมทกุดา้น มีกระบวนการประเมินทีเ่หมาะสม เพียงพอ ประกอบดว้ย
ดา้นกลยุทธ,์ การเงิน, การปฏิบตังิาน และการปฏิบตัติามกฎหมาย โดยได ้มีการระบุปัจจยัเสีย่ง การประเมินและการวเิคราะหค์วาม
เสีย่ง การก�าหนดกิจกรรมการควบคมุเพ่ือก�าจดัหรอืลดความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและคุม้คา่ตอ่ตน้ทนุและงบประมาณ รวมทัง้มีการ
ตดิตามผลอยา่งตอ่เน่ือง 

การตรวจสอบภายใน
   เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานของ PEA ENCOM เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย คณะกรรมการบรษิทั พีอเีอ เอน็คอม อนิเตอร์
เนช ัน่แนล จ�ากดั มีมตใินการประชุมครัง้ที ่11/2558 เม่ือวนัที ่5 ตุลาคม 2558 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี

  1. นางอญัชลี    เต็งประทปี       เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. รอ้ยต�ารวจเอกโชคชยั  สทิธิผลกุล เป็นกรรมการ
  3. นายเกตุปัญญา   วงศลี   เป็นกรรมการ

 โดยใหค้ณะกรรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปน้ี
 1. รายงานผลการด�าเนินงานทัง้ทางดา้นการเงินและการบรหิารงานของ PEA ENCOM ตอ่คณะกรรมการบรษิทั
 2. ควบคมุดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัตามกระบวนการดงัน้ี
  2.1 การจดัท�าและเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินใหมี้ความถกูตอ้งครบถว้นและเชือ่ถือได ้
  2.2 การปฏิบตังิานตามขอ้ก�าหนดและกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง
  2.3 การด�าเนินงานทีไ่มก่อ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
 3. ดแูลใหบ้รษิทั มีระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมีประสทิธิภาพ
 4. ด�าเนินการเรือ่งอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย
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